
1 

 

UCHWAŁA Nr 6/21/P-VIII 
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 19 stycznia 2021 r.    

w sprawie powołania Forum Naukowego COVID-19 Naczelnej Izby Lekarskiej  

Na podstawie art. 5 pkt 15,17 i 20 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 ust. 4 ustawy  

z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965, z późn. zm.) oraz 

§ 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie 

upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady  

Lekarskiej uchwala się, co następuje:  

§ 1. 

1. W celu prowadzenia profesjonalnej dyskusji i upowszechniania aktualnej wiedzy 
medycznej na tematy związane z pandemią COVID-19 powołuje się „Forum Naukowe 
COVID-19 Naczelnej Izby Lekarskiej”, zwane dalej „Forum”.  

2. Zadaniem Forum jest w szczególności wypracowywanie i upublicznianie stanowisk 
opartych na dowodach naukowych i doświadczeniu klinicznym, w zakresie 
związanym z pandemią COVID-19, które mogą mieć znaczenie dla kształtowania 
opinii publicznej, edukacji społecznej i edukacji środowisk profesjonalistów 
medycznych.  

 
§ 2. 

1. Przewodniczącym Forum jest Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej 

Matyja.  

2. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej kieruje pracami Forum z pomocą Zespołu 

Koordynującego Forum w składzie: 

1) dr Krzysztof Madej;  

2) dr Paweł Grzesiowski; 

3) dr Adam Kozierkiewicz;  

4) dr Marzena Kowalska 

5) Joanna Bizoń  

 

3. Ostateczne ustalenia Forum w formie stanowiska, raportu lub ekspertyzy są 
przedstawiane do zaopiniowania Naczelnej Radzie Lekarskiej lub Prezydium Naczelnej 
Rady Lekarskiej, a następnie mogą być publikowane na stronie internetowej Naczelnej 
Izby Lekarskiej, udostępniane wyspecjalizowanym organizacjom i instytucjom oraz 
popularyzowane za pośrednictwem mediów  branżowych i ogólnopolskich. 

4. Regulamin Działania Forum, określający m.in. tryb działania Forum, stanowi załącznik 
do uchwały.   

 
§ 3. 

Koszty funkcjonowania Forum pokrywa Naczelna Izba Lekarska.  
 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik  
do uchwały PNRL nr 6/21/P-VIII 

z dnia 19.01.2021 r.  
 

 
REGULAMIN DZIAŁANIA 

FORUM NAUKOWEGO COVID-19 NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ 
 

§ 1. 

Zadaniem „Forum Naukowego COVID-19 Naczelnej Izby Lekarskiej” jest prowadzenie 
dyskusji i upowszechnianie aktualnej wiedzy medycznej na tematy związane z pandemią 
COVID-19, w szczególności wypracowywanie i upublicznianie stanowisk opartych na 
dowodach naukowych i doświadczeniu klinicznym, w zakresie związanym z pandemią 
COVID-19.  
 
 

§ 2. 
1. Podstawową formą działania Forum jest organizowanie konferencji naukowych i dyskusji 

panelowych z udziałem ekspertów reprezentujących w szczególności instytucje 

i towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, organy 

i organizacje, mające właściwość w badaniu i przeciwdziałaniu epidemii COVID-19.  

2. W celu wypracowywania stanowiska w konkretnym zagadnieniu Forum może powołać 

grupę zadaniową.  
3. Przy realizacji swoich zadań Forum współpracuje z zaproszonymi ekspertami. 

4. Lista zagadnień, na których temat wypracowane zostanie stanowisko Forum, ustalana 

jest na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez organy Naczelnej Izby Lekarskiej, 

członków Forum lub członków samorządu lekarskiego, a priorytety ustala Zespół 

Koordynujący, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.   

§ 3. 

1. Zespół Koordynujący Forum działa na posiedzeniach zwoływanych w razie potrzeby na 
wniosek każdego z członków Zespołu oraz na podstawie sugestii zapraszanych 
ekspertów.  

2. Posiedzenia Zespołu Koordynującego Forum mogą się odbywać zarówno w formie 
stacjonarnej, jak i zdalnej.  

 
§ 3 

1. Przewodniczący Forum inicjuje debaty ekspertów i zaprasza ich uczestników na 
podstawie wcześniejszych ustaleń i sugestii Zespołu Koordynującego Forum co do 
terminów i tematyki spotkań.  

2. Zespół Koordynujący Forum dokonuje opracowania dorobku merytorycznego każdej 
debaty i konferencji w formie stanowiska, raportu lub ekspertyzy. Do tego celu Zespół 
Koordynujący Forum może zasięgać pomocy ekspertów zewnętrznych. Wstępnie 
opracowany materiał przedstawiany jest drogą korespondencyjną wszystkim 
uczestnikom debaty lub konferencji do autoryzacji. Dopuszcza się możliwość dołączania 
zdań odrębnych do tych stanowisk, raportów lub ekspertyz.   

3. Ostateczne ustalenia Forum w formie stanowiska, raportu lub ekspertyzy są 
przedstawiane do zaopiniowania Naczelnej Radzie Lekarskiej lub Prezydium NRL, a 
następnie, po końcowym zredagowaniu, mogą być publikowane na stronie internetowej 
Naczelnej Izby Lekarskiej, udostępniane wyspecjalizowanym organizacjom i instytucjom 
oraz popularyzowane za pośrednictwem mediów  branżowych i ogólnopolskich.  


