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UCHWAŁA Nr 12 

XV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY 

z dnia 13 maja 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania 

rzeczników odpowiedzialności zawodowej 

 

Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. f ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1342) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Regulaminie wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej, 

stanowiącym załącznik do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy  

z dnia 14 maja 2016 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) lekarz, którego dotyczy postępowanie - lekarz, co do którego powzięto informację 

o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego;”; 

 

2) w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W sytuacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 ustawy, rzecznik składa do sądu 

lekarskiego wniosek o zbadanie zasadności dalszego tymczasowego zawieszenia albo 

ograniczenia prawa wykonywania zawodu.”; 

 

3) w § 14: 

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 1, przed wydaniem 

postanowienia o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, 

okręgowy rzecznik może wystąpić do lekarza o zajęcie pisemnego stanowiska  

w sprawie.”   

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, okręgowy rzecznik 

może zlecić́ zastępcy; postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego okręgowy rzecznik wydaje osobiście.”; 

 

4) w § 16 w dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego doręcza się 

pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi, jeżeli został ustanowiony, z pouczeniem  

o możliwości złożenia zażalenia. Postanowienie doręcza się także lekarzowi, który 

zajął pisemne stanowisko w sprawie.”; 

 

5) w § 19 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:  

„2. Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego doręcza się 

pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi, jeżeli został ustanowiony, oraz lekarzowi, 

którego dotyczy postępowanie. W stosownych przypadkach postanowienie  

o wszczęciu postępowania wyjaśniającego przekazuje się okręgowemu rzecznikowi 

izby lekarskiej, której członkiem jest lekarz, którego dotyczy postępowanie.”; 

6) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmieniu:  
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„1. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się w stosunku do wszystkich ujawnionych  

w jego toku powiązanych ze sobą czynów i osób, których zachowania miały związek  

z tymi czynami.”; 

 

7) w § 22 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

 „1a. Lekarz, którego dotyczy postępowanie, ma prawo składania wyjaśnień. Rzecznik 

umożliwia lekarzowi, którego dotyczy postępowanie, skorzystanie z tego prawa.”; 

 

8) w § 29 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2, ust. 3 i ust. 4 w 

brzmieniu:  

„2. Rzecznik przestrzega prawa obwinionego do ustanowienia obrońcy  

i pokrzywdzonego do ustanowienia pełnomocnika. 

3. Lekarz, którego dotyczy postępowanie, nie jest uprawniony do ustanowienia obrońcy 

ani pełnomocnika. 

4. W czynności przesłuchania w toku postępowania wyjaśniającego uczestniczy 

rzecznik i osoba przesłuchiwana. Przesłuchanie jest protokołowane przez protokolanta 

wyznaczonego przez Rzecznika.”. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

 

 

Przewodnicząca:           

/-/ Magda Wiśniewska                 

 

Zastępcy Przewodniczącego:      

/-/ Paweł Barucha                              

  

/-/ Klaudiusz Komor                          

 

/-/ Grzegorz Wrona           

 

Sekretarze: 

/-/ Stefan Antosiewicz         

  

/-/ Wojciech Domka           

 

/-/ Małgorzata Filipowska         

 

/-/ Marcin Karolewski          

 

/-/ Wojciech Perekitko  


