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UCHWAŁA Nr 19/21/VIII 

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia  3 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego trybu postępowania  
w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty  

oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów 
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.) oraz art. 6, 7 i 49 ustawy z dnia 2 grudnia 

2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu 

lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, zmienionej 

uchwałą Nr 7/18/VIII z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 23/19/VIII z dnia 31 maja 2019 r., Nr 

34/19/VIII z dnia 18 października 2019 r., Nr 22/20/VIII z dnia 11 grudnia 2020 r., Nr 1/21/VIII  

z dnia 29 stycznia 2021 r. i Nr 9/21/VIII z dnia 16  kwietnia 2021 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 3:  

         a) uchyla się pkt 11a, 

   b) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) dokument „Prawo wykonywania zawodu”- „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, 

„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” lub „Prawo wykonywania zawodu  lekarza 

stomatologa” wydawane na podstawie przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty;”, 

c) pkt 18a i 18b otrzymują odpowiednio numerację: pkt 17a i 17b, 

d) po pkt 20 dodaje się pkt 21 w brzmieniu: 

„21) ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach   lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790) również ustawę z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28 poz. 152  z późn. zm.) (od 1 maja 

2004 r. zmiana tytułu ustawy), 

 

2) w § 4: 

a) w ust. 1 po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu: 
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„2c) przyznania prawa wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi w celu odbycia 

kształcenia podyplomowego, uzyskania stopnia naukowego lub uczestniczenia w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych;”, 

b) w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu.”; 

c) w ust. 2 uchyla  się pkt 7, 

d) w ust. 2 pkt 8, 9, 10 i 11 otrzymuje odpowiednio numerację 7,8,9 i 10, 

e) w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) unieważnienia dokumentu „Prawa wykonywania zawodu” o którym mowa w art. 7c ust. 1 

i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.”, 

f) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3.   Na wniosek obywatela państwa członkowskiego UE Naczelna Rada Lekarska 

przeprowadza postępowanie w sprawie tymczasowego i okazjonalnego wykonywania 

zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania prawa 

wykonywania zawodu.”; 

 

3) w § 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wraz z wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa 

wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, odbycia stażu 

adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności lekarz obywatel państwa 

członkowskiego UE, lekarz cudzoziemiec przedstawia okręgowej radzie lekarskiej okręgowej 

izby, na obszarze której zamierza wykonywać zawód, dowody spełnienia warunków 

określonych odpowiednio w art. 5 ust. 1 - 6, art. 5a-5c ust. 1 oraz art. 5f albo art. 7 ust. 1 i 3 

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, potwierdzone dokumentami, o których mowa 

odpowiednio w art. 6 ust. 1 - 7 i 9 albo art. 7 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4  w brzmieniu: 

„4. Wniosek oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 – 3, mogą być wnoszone pisemnie 

(osobiście w biurze okręgowej izby bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 

i 2320).”.  

      4) w § 6:  

a) w ust. 3 pkt 1 wyrazy „Dz. U. z 2016 r. poz.1990” zastępuje się wyrazami „Dz. U. z 

2020 r. poz. 35),”; 

b) w ust. 3 pkt 2 wyrazy „Dz. U. z 2016 r. poz.1836 i 2003”  zastępuje się wyrazami 

„Dz. U. z 2021 r. poz. 1108”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Okręgowa rada lekarska, rozpatrując wniosek lekarza cudzoziemca o przyznanie prawa 

wykonywania zawodu lekarza, ocenia spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz warunków o których mowa w ustawie z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r., poz. 35 z późn. zm.).”. 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Okręgowa rada lekarska, rozpatrując wniosek lekarza cudzoziemca o przyznanie prawa 

wykonywania zawodu wyłącznie w celu określonym w art. 7 ust. 1a ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty, oprócz oceny spełnienia warunków określonych w § 5 ust. 2, 

powinna ustalić, czy wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w art. 323 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z 

póżn. zm.).”; 

 

5) w § 8:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Okręgowa rada lekarska w uchwale, o której mowa w ust. 1, oznacza przyznane prawo 

wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty jednolitym 

numerem, który otrzymuje z Centralnego Rejestru.”, 

b) w ust. 4 wyrazy „Dz.U. z 2016 r. poz. 372,1 265 i 2020” zastępuje się wyrazami: 

„Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 z późn. zm.”; 

 

      6)  w § 9 wyraz „którym” zastępuje się wyrazem „którego”; 

 

      7) w § 15 po wyrazie „lekarskich” dodaje się wyrazy: „na podstawie zarządzenia prezesa  

okręgowej rady lekarskiej.”; 

 

      8) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Lekarz, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po upływie 5 lat od uzyskania 

dyplomu lekarza lub od uzyskania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu 

podyplomowego i niepodjęcia wykonywania zawodu, przed przyznaniem prawa 

wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, jest zobowiązany do 

odbycia przeszkolenia teoretycznego. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, ustala 

tryb, program, miejsce i okres przeszkolenia, biorąc pod uwagę długość okresu, który upłynął 

od uzyskania dyplomu.”; 

 

     9) § 20 otrzymuje brzmienie: 
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„20.1. Dokumenty oraz informacje, o których mowa w art. 49 ust. 6 ustawy o izbach 

lekarskich, wchodzące w skład akt osobowych muszą być wydane przez uprawnione, 

na podstawie odrębnych przepisów, podmioty i organy lub przekazane okręgowej 

radzie lekarskiej przez członka okręgowej izby w formie oświadczenia. 

2. Okręgowa rada lekarska umieszcza w okręgowym rejestrze dane, o których mowa w 

art. 49 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, lub dokonuje zmian tych danych, na 

podstawie: 

1) dokumentów lub kopii dokumentów wydawanych na podstawie obowiązujących 

przepisów, w tym obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. o izbach lekarskich - w przypadku danych określonych w art. 49 ust. 

5 pkt 1-10, 15-21, 25-27, 29, 32, 33, 35, 40 i 41 ustawy o izbach lekarskich; 

2) pisemnych oświadczeń lekarza lub oświadczeń przekazanych drogą 

elektroniczną - w przypadku danych określonych w art. 49 ust. 5 pkt 30, 31, 34, 

36 i 37 ustawy o izbach lekarskich; 

2a) dokumentów lub elektronicznych informacji przekazanych przez Centrum 

Egzaminów Medycznych  lub Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych – w przypadku danych określonych w art. 49 ust. 5 pkt 19,23,26 

ustawy o izbach lekarskich;  

3) dokumentów lub informacji pisemnych uzyskanych przez okręgową radę lekarską 

w przypadku danych określonych w art. 49 ust. 5 pkt 11-14, 28, 39, 42, 43 i 45 

ustawy o izbach lekarskich; 

4) odpisu skróconego aktu zgonu lub elektronicznej informacji z systemu PESEL 

przekazanego przez Centralny Rejestr Lekarzy uzyskanych przez okręgową radę 

lekarską - w przypadku danych określonych w art. 49 ust. 5 pkt 44 i 44a ustawy  

o izbach lekarskich, 

5) informacji przekazanych przez lekarza w formie dokumentu, oświadczenia lub 

elektronicznej informacji o zmianie danych określonych w art. 49 ust. 5 pkt 

2,10,16, 26-31 i 34-37 ustawy o izbach lekarskich, w terminie 30 dni och ich 

zmiany, 

 

3. Dane określone w art. 49 ust. 5 pkt 22 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska 

umieszcza w okręgowym rejestrze na podstawie: 

1) dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do ich wydania na podstawie 

zarządzeń i rozporządzeń właściwych ministrów, o których mowa w ust. 7, lub 

elektronicznej informacji przekazanej przez Centrum Egzaminów Medycznych 

Naczelnej Radzie Lekarskiej dotyczącej uzyskania dyplomu, o którym mowa w art. 

16 w ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
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2) dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje w zakresie specjalności 

lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej, lekarza będącego obywatelem UE, wydanego 

przez właściwe władze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 

UE, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

wymienionego w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zdrowia zawierający 

wykaz dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji 

lekarza i lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 3 tego artykułu;   

3) decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu tytułu specjalisty za 

równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 

16n ust.  9 i 14 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

4. Dane określone w art. 49 ust. 5 pkt 23 wymienionej ustawy na podstawie informacji 

przekazanej przez właściwe towarzystwo naukowe lub instytut badawczy o wydaniu 

lekarzowi, lekarzowi dentyście certyfikatu umiejętności zawodowych w określonym 

zakresie o którym mowa w art. 17 ust. 24 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

5. Dane określone w art. 49 ust. 5 pkt 24-25 wymienionej ustawy na podstawie: 

a) kopii lub odpisu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego; 

b) kopii lub odpisu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania 

tytułu profesora - na podstawie art. 178 i 179 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym  Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z pózn. zm.). 

c) kopii dokumentu o nadaniu stopnia naukowego za granicą oraz zaświadczenia wydanego 

po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego, o którym mowa w § 9 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji 

stopni naukowych i stopni w zakresie sztuk nadanych za granicą (Dz.U. z 2018 r., poz. 1877) 

6. Zmiany danych w okręgowym rejestrze dotyczących ograniczenia w wykonywaniu 

zawodu, o którym mowa w § 13 ust. 1, zawieszenia w wykonywaniu zawodu, o którym mowa 

w § 14 pkt 1 - 3, oraz skreślenia, o którym mowa w § 15, dokonuje prezes okręgowej rady 

lekarskiej, w drodze zarządzenia, na podstawie przepisów uchwały lub art. 7 ust. 2 ustawy o 

izbach lekarskich. 

7. Wykaz aktów prawnych, na podstawie których lekarz uzyskiwał specjalizację I lub II 

stopnia lub   tytuł specjalisty w okresie od 1951 r. do 2020 r. oraz wykaz czteroznakowych 

kodów specjalności uzyskiwanych na podstawie tych aktów prawnych, stanowi załącznik nr 4 

do uchwały.”; 

 

      10)  w § 22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. Okręgowa rada lekarska prowadzi zbiór akt osobowych lekarza oraz archiwum akt 

osobowych zgodnie z przepisami art. 49 ust. 8-11 ustawy o izbach lekarskich oraz 
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przechowuje je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.).”; 

 

     11)  w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do prowadzenia okręgowego rejestru i Centralnego Rejestru stosuje się przepisy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz 

przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z pózn. zm.).”; 

 

     12) w § 29 ust. 2 pkt 9  wyrazy: „zakładami opieki zdrowotnej” zastępuje się wyrazami: 

 „podmiotami leczniczymi”; 

 

     13)  w § 30 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6)  nadzorowanie prowadzenia rejestru lekarzy z UE tymczasowo i okazjonalnie 

wykonujących zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

 

     14) w załączniku nr 4 do uchwały po pkt 75 oddaje się pkt 76 w brzmieniu: 

„76) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie 

szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów  będących zołnierzami w czynnej 

służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach lecznuczych, 

dla których podmiotem tworzącym i nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 701).”;  

 

W Regulaminie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa 

wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej 

izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia 

okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy 

Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały: 

 

      15) w § 1:  

a) w pkt 1 wyrazy „(Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami 

„(Dz. U. z 2021 r. poz. 790)”, 

b)w pkt 5 po wyrazie „dentysty” dodaje się wyrazy: „na czas określony i nieokreślony”; 

c) po pkt 5b dodaje się pkt 5c w brzmieniu: 
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„5c) przyznawanie lekarzowi cudzoziemcowi lub lekarzowi dentyście cudzoziemcowi prawa 

wykonywania zawodu w celu odbycia kształcenia podyplomowego, uzyskania stopnia 

naukowego lub uczestniczenia w badaniach naukowych, wpisywania go na listę członków 

okręgowej izby lekarskiej oraz dokonywania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy 

dentystów”; 

d) w pkt 19 po wyrazach „rejestru lekarzy” i „lekarzy dentystów” dodaje się wyrazy: 

„z UE”; 

e) w pkt 21 wyrazy: „ art. 7c ust. 1,2 i 2a” zastępuje się wyrazami: „art. 7d”; 

 

     16) w § 2:  

a) w pkt 10 po wyrazie „medyczne” dodaje się wyrazy: „spełniające minimalne 

wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej”, 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) „lekarz z UE” – lekarza lub lekarza dentystę, będącego obywatelem państwa 

członkowskiego UE, w tym także w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty lekarza niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, 

posiadającego formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, uzyskane w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE;”;  

 

c) pkt  12 otrzymuje brzmienie: 

„12)  „lekarz cudzoziemiec” – lekarza lub lekarza dentystę, nie będącego 

obywatelem państwa członkowskiego UE”; 

d) po pkt 21d dodaje się pkt 21e w brzmieniu: 

„21e) EKSP”- „Elektroniczna Karta stażu podyplomowego lekarza” albo „Elektroniczna Karta 

stażu podyplomowego lekarza dentysty”, o której mowa w art. 15 ust. 5 pkt 3 ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty.”;  

e) w pkt 24 po wyrazie „umiejętności” dodaje się wyrazy: 

„o którym mowa w art. 5f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty”; 

f) po pkt 26b dodaje się pkt 26c w brzmieniu: 

„26c)  „prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia kształcenia podyplomowego”- 

prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia kształcenia podyplomowego, uzyskania 

stopnia naukowego, uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na czas 

niezbędny do odbycia tego kształcenia przez lekarza cudzoziemca, o którym mowa w art. 7 

ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty”; 

g) pkt 29 otrzymuje brzmienie: 

„29) dokument ograniczone PWZ”-dokumenty: 
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a) „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Ograniczone prawo wykonywania 

zawodu lekarza stomatologa”, o którym mowa w art. 6 ust. 4  ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodzie  lekarza,  wydawane zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów: 

Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, 

Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania 

zawodu lekarza stomatologa (Dz. U. z 1998r. Nr 87. poz. 555),”,  

- przez okręgowe rady do dnia 11 listopada 2003 r; 

b) „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Ograniczone prawo wykonywania 

zawodu lekarza stomatologa/dentysty”(zmiana tytułu zawodowego od dnia 1 maja 2004r.), o 

którym mowa w art. 6 ust. 4  ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, wydawane 

zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania 

zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, 

Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa (Dz. U. 2003, nr 182 poz. 

1785),   

- przez okręgowe rady do dnia 31 grudnia 2016 r. 

h)  pkt 30 otrzymuje brzmienie: 

„30) „ dokument  PWZ” - dokumenty: 

a) „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i  „Prawo wykonywania zawodu lekarza 

stomatologa” o którym mowa w art. 6 ust. 4  ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie  

lekarza, wydawane zgodnie z wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo 

wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, 

Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania 

zawodu lekarza stomatologa (Dz. U. z 1998 r. Nr 87. poz. 555),  

- przez okręgowe rady do dnia 11 listopada 2003 r., 

 

b) „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza 

stomatologa/dentysty” (zmiana tytułu zawodowego od dnia 1 maja 2004r.), o którym mowa w 

art. 6 ust. 4  ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie  lekarza oraz w art. 6 ust. 10 ustawy 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wydawane zgodnie z wzorem określonym w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów dokumentów: 

Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, 

Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania 

zawodu lekarza stomatologa (Dz. U. 2003, nr 182 poz. 1785),  
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- przez okręgowe rady  do dnia 1 stycznia 2017r.; 

 

c) „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, 

o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wydawane 

zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo 

wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu 

lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa (Dz. U. 2003, nr 182 

poz. 1785), a następnie zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu 

lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r., poz. 2480) 

- przez okręgowe rady  do dnia 31 grudnia 2021 r”; 

 i) pkt 33 otrzymuje brzmienie: 

„33) „izba” - okręgową izbę lekarską lub Wojskową Izbę Lekarską;”; 

 j) w pkt 40 w ppkt b i c wyrazy „Prawa wykonywania Zawodu” zastępuje się wyrazami 

„dokumentu PWZ,”; 

k) w pkt 58 po wyrazie „pkt” dodaje się wyraz: „19”, 

 

      17) w § 6 ust. 3 po wyrazie „przysięgłego” dodaje się wyrazy: „prowadzącego działalność 

w innym państwie członkowskim UE”; 

 

     18) w § 7 w ust. 3 po wyrazie „lekarza” dodaje się wyrazy: „i dokumentacji medycznej 

prowadzonej w systemie informatycznym.”; 

 

     19) w § 8 ust. 2 pkt 3:  

a)  ppkt b otrzymuje brzmienie: 

„b) 11 - oznaczający lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza 

przyznane na podstawie art. 5 ust. 1-6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,”; 

b)  ppkt e otrzymuje brzmienie:  

„e)  14 - oznaczający lekarza cudzoziemca posiadającego prawo wykonywania zawodu 

lekarza przyznane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

na czas określony lub nieokreślony,”; 

c) ppkt f otrzymuje brzmienie: 

„f) 15-oznaczający lekarza z UE posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza 

przyznane na podstawie art. 5a lub 5 c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,” 

d)  ppkt k otrzymuje brzmienie: 
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„k) 22 - oznaczający lekarza dentystę posiadającego prawo wykonywania zawodu 

lekarza przyznane na podstawie art. 5 ust. 1-6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty,”; 

e)  ppkt m otrzymuje brzmienie:: 

„m) 24 - oznaczający lekarza dentystę cudzoziemca posiadającego prawo wykonywania 

zawodu lekarza przyznane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty na czas określony lub nieokreślony, 

 f) ppkt n otrzymuje brzmienie: 

„n)  25- oznaczający lekarza dentystę z UE posiadającego prawo wykonywania zawodu 

lekarza przyznane na podstawie art. 5b lub 5 c ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty,” 

 

    20) w § 11:  

a) w ust. 1 wyrazy „Prawo wykonywania zawodu” zastępuje się wyrazami:  

„PWZ”; 

b)w ust. 1  po pkt 3b dodaje się pkt 3c w brzmieniu: 

„3c) dotyczących uchwały okręgowej rady o przyznaniu prawa wykonywania zawodu w celu 

odbycia kształcenia podyplomowego, obejmujących dane, o których mowa w pkt 1”; 

       c) w ust. 2 wyrazy: „Prawo wykonywania zawodu” zastępuje się wyrazami: „PWZ”, 

        d) w ust. 3 wyrazy: „Prawo wykonywania zawodu” zastępuje się wyrazami: „PWZ oraz 

okręgowym rejestrze.”; 

        e) ust. 9  otrzymuje brzmienie: 

„9. Przyjęcie przez komisję oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, jest podstawą do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie, w oparciu o posiadane 

dokumenty i dane w okręgowym rejestrze, podjęcia przez okręgową radę odpowiedniej 

uchwały i wydania dokumentu  PWZ, z widoczną adnotacją „duplikat.” ; 

f) w ust. 10 wyrazy „Prawa wykonywania zawodu” zastępuje się wyrazami: „dokumentu 

PWZ”; 

g) po ust. 10 dodaje się ust. 11,12 i 13 w brzmieniu: 

„11. W przypadku zniszczenia dokumentu PWZ z przyczyny leżącej po stronie okręgowej 

izby  wydaje się nowy dokument z kolejnym numerem seryjnym.  

12. W przypadku zatarcia ukarania lekarz może wystąpić do okręgowej rady z wnioskiem o 

wydanie nowego dokumentu PWZ z nowym kolejnym numerem seryjnym.  

13. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 12 stanowi załącznik Nr 7a do Regulaminu.”; 
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       21) w § 12: 

    a) w ust. 1 po wyrazie „absolwenta” skreśla się wyrazy „za wyjątkiem lekarza 

cudzoziemca absolwenta i lekarza dentysty cudzoziemca absolwenta” 

     b) w ust. 4 skreśla się pkt 1, 

               c) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego o którym 

mowa w art. 7a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w przypadku lekarza, który 

ukończył studia w innym języku niż język polski albo inny dokument potwierdzający 

znajomość języka polskiego, wymieniony w wykazie obwieszczonym przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty – w przypadku lekarza posiadającego obywatelstwo polskie albo 

obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż 

język polski;”; 

d) w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 6, 7 i 8 w brzmieniu: 

„6) dokument potwierdzający posiadanie statusu określonego w art. 3 ust 3 ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty- w przypadku lekarza należącego do jednej z kategorii 

wskazanych w tym przepisie; 

7) dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku 

lekarza cudzoziemca; 

8)     dwie aktualne fotografie odzwierciedlające wizerunek twarzy lekarza zgodne z 

zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.) oraz dodatkowo plik jpg. tej fotografii.”; 

     e) w ust. 6 w  pkt 3  po wyrazie „lekarskich” dodaje się wyrazy „oraz zapoznaniu 

się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, która stanowi załącznik do 

wniosku;”; 

f) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a)   Lekarz, który wykonywał zawód poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej składa 

dodatkowo decyzję wydaną przez Ministra Zdrowia o uznaniu stażu lub wykonywania 

zawodu odbytego za granicą za równoważny w części ze stażem podyplomowym 

obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku jej uzyskania. ” 

                g) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. W przypadku stwierdzenia niepodjęcia przez lekarza wykonywania zawodu po 

ukończeniu polskiej szkoły wyższej lub po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu w celu 

odbycia stażu podyplomowego przez okres dłuższy niż 5 lat,  przeprowadza się 

postępowanie określone w § 32.”; 

h)  ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
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„12. Wniosek W–1 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o przyznaniu 

prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego na czas odbycia 

tego stażu odpowiednio na podstawie art. 5 ust. 7 lub art. 7 ust. 2 ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty, wpisaniu na listę członków izby i dokonaniu wpisu do okręgowego 

rejestru.”; 

i) w ust.  14 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) wydania dokumentu PWZ  z wpisem urzędowym; 

3) dokonania do okręgowego rejestru wpisu urzędowego określonego tą uchwałą.”; 

22) w § 13: 

a) w ust. 4 skreśla się pkt 1 i 6,  

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wniosek W-1A jest podstawą do podjęcia przez okręgowa radę uchwały o przyznaniu 

prawa wykonywania lekarza w celu odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu 

umiejętności na czas określony niezbędny do odbycia tego stażu albo przystąpienia do tego 

testu na podstawie art. 5f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wpisania na listę 

członków okręgowej izby i dokonania wpisu do okręgowego rejestru.”   

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 6 w brzmieniu: 

 „.5a.   Uchwała okręgowej rady, o której mowa w ust. 5 jest podstawą do wydania 

dokumentu PWZ z odpowiednim wpisem urzędowym.”; 

6. Do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 6-9, 11 i 13-15.”; 

 

 23) w § 14: 

 a) w ust. 2  pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1) dokument ograniczone PWZ” (wydane do dnia 31 grudnia 2016 r.), dokument PWZ  lub 

zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza stomatologa pod kierunkiem lekarza 

stomatologa uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu – z wyjątkiem lekarza 

dentysty, o którym mowa w ust. 1 pkt 4; 

2) kartę stażu podyplomowego lekarza lub zaświadczenia o odbyciu i zaliczeniu stażu 

podyplomowego o którym mowa w art. 15 f ust. 3-5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (stosuje się od 1 stycznia 2022 r.) lub zaświadczenie o odbyciu praktyki 

przygotowawczej lekarsko–dentystycznej albo decyzję ministra właściwego do spraw 

zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze 

stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej – z wyjątkiem lekarza 

dentysty, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;”; 

 
  b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 
„4.W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust.4 pkt 1-5,6,8, 9, 11 i 15.”; 
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c)w ust. 6 po wyrazie „lekarza” dodaje się wyrazy „na podstawie art. 5 ust. 1-6 lub art. 

5c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty”; 

d) w ust. 7 w pkt 4 skreśla się wyrazy „w Prawie wykonywania zawodu, 

e) w ust. 7  po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) wydanie dokumentu PWZ z odpowiednim wpisem urzędowym.”; 

 
       24) w § 15:  

a) w ust. 2 po wyrazie „o” dodaje się wyraz „którym”, 

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wymieniony w obwieszczeniu  

Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 b ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty.”; 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Wniosek W–2A jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o uznaniu 

formalnych kwalifikacji lekarza i przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza na 

podstawie art. 5a lub art. 5b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wpisaniu na listę 

członków izby oraz o dokonaniu wpisu do okręgowego rejestru i wydaniu „Prawa 

wykonywania zawodu”. 

d) w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wydania dokumentu PWZ.”; 

           e)  po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 12.”; 

25) w § 16: 

a) w ust. 6 po wyrazie „lekarskiej” dodaje się wyrazy „lub uchwałą nr 30/10/IV 

Naczelnej Rady Lekarskiej”, 

b) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wydania dokumentu PWZ z wpisem urzędowym.”; 

 

26) w § 17:  

a) ust 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza  lekarzowi 

cudzoziemcowi - członkowi izby, który na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej lub decyzji właściwego wojewody uzyskał obywatelstwo polskie, przeprowadza się 

zgodnie z art. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

2. W celu przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarz, o którym mowa w ust 

1, powinien zgłosić się do izby, której jest członkiem i złożyć „Wniosek o przyznanie prawa 
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wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty zgodnie z posiadanym obywatelstwem 

oznaczony odpowiednio symbolem W–4, wraz z następującymi dokumentami: 

1)  postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu obywatelstwa polskiego 

lub decyzją właściwego wojewody o przyznaniu obywatelstwa polskiego; 

2)   dowodem osobistym (do wglądu); 

3)  dokumentem PWZ. 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 14 do regulaminu.” 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.Uchwała okręgowej rady, o której mowa w ust. 5, jest podstawą do: 

1) wpisania do okręgowego rejestru informacji o uzyskaniu obywatelstwa 

polskiego oraz uchwały o ponownym przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza; 

2) dokonania w poprzednim „Wniosku” lekarza wpisu treści uchwały i wpisu 

uzupełniającego o uzyskanym obywatelstwie polskim; 

3) wydania nowego dokumentu PWZ z wpisem o którym mowa w pkt 2; 

4)  dokonania wpisu urzędowego do okręgowego rejestru o zmianie numeru 

rejestracyjnego.”; 

 

       27) w § 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postępowanie w sprawie wpisania do okręgowego rejestru i wydania  dokumentu PWZ 

dotyczy lekarza posiadającego Stare prawo, który stał się członkiem izby z mocy ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, zobowiązanego do uzyskania dokumentu 

uprawniającego do wykonywania zawodu na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty, który nie spełnił wymogu określonego w tym przepisie ustawy.”; 

b) w ust. 2 wyrazy „Prawa wykonywania zawodu” zastępuje się wyrazami  

„dokumentu PWZ” 

c)  w ust. 7 po wyrazie „wydaniu”  wyrazy „Prawa wykonywania zawodu” zastępuje 

się wyrazami „dokumentu PWZ” oraz dodaje się wyrazy „na podstawie art. 6 ust. 5 w 

związku z art. 4 pkt 1 ustawy o izbach lekarskich”.; 

d) w  ust. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wydania dokumentu PWZ” 

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. W przypadku podjęcia przez okręgową radę uchwały, o której mowa w ust. 7, w 

stosunku do lekarza cudzoziemca należy dokonać wpisów urzędowych w okręgowym 

rejestrze, o których mowa odpowiednio w § 25 ust. 5 albo § 26 ust. 6.”; 
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f)) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 12.”; 

 

      28) w § 19: 

a) w ust. 5 po wyrazie „i” dodaje się wyraz „12”.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wniosek W–6 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o wpisaniu na 

listę członków izby, dokonaniu wpisu do okręgowego rejestru oraz wydania dokumentu PWZ  

na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich.”; 

 

      29) w § 20: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1) dokumentem  PWZ;”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza w 

celu odbycia stażu podyplomowego, składa wniosek W-3 wraz z następującymi 

dokumentami: 

1) dokumentem  PWZ; 

2) Kartą stażu podyplomowego lekarza lub dokumentem EKSP; 

3) wnioskiem o skierowanie na staż podyplomowy do uprawnionego podmiotu celem dalszej 

realizacji programu stażu podyplomowego na obszarze izby.”; 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wniosek W–3 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o przyjęciu do 

izby, wpisaniu na listę członków izby i dokonaniu wpisu do okręgowego rejestru na 

podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich. O przyjęciu wnioskodawcy do izby 

niezwłocznie powiadamia się izbę, z której następuje przeniesienie, podając numer i datę 

uchwały.”; 

 

      30) w § 21:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany złożyć izbie, której jest członkiem, 

odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem PWZ.”; 

b)  w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2) wpisania informacji do okręgowego rejestru oraz dokonania we „Wniosku” oraz w 

dokumencie PWZ wpisu urzędowego o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas 

nieokreślony;”; 

      31) w § 22: 
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a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany złożyć izbie, której jest członkiem, 

odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem PWZ,”; 

 b) w ust. 4 po wyrazie „4” dodaje się wyrazy „ i 8”.”, 

c) w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„2) wpisania do okręgowego rejestru informacji oraz dokonania w dokumencie PWZ i  we 

„Wniosku” wpisu urzędowego o podjęciu wykonywania zawodu; 

3) wydania lekarzowi, który miał zawieszone prawo wykonywania zawodu lekarza 

dokumentu PWZ z wpisem urzędowym.”; 

d) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6.     W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepis § 12.”; 

 

      32) w § 23: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postępowanie w przypadku zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lub prawa 

wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, dotyczy lekarza, posiadającego 

prawo wykonywania zawodu lekarza, który zamierza na stałe zaprzestać wykonywania 

zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

b) w ust. 8 po wyrazie „lekarza” dodaje się wyrazy „- dokument PWZ” i po wyrazie 

„zawodu” dodaje się wyraz „lekarza”; 

 

       33)  w § 24: 

 a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) upływu czasu, na jaki zostało przyznane prawo wykonywania zawodu lekarza;”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku lekarza - członka izby, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza 

lub prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, albo odbycia 

stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności albo  w celu odbycia kształcenia 

podyplomowego albo prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności 

zawodowych albo warunkowe prawo wykonywania zawodu komisja, po otrzymaniu 

odpowiedniej informacji lub orzeczenia, o których mowa w ust. 1, przekazuje całość 

dokumentacji wraz ze swoim stanowiskiem prezesowi okręgowej rady, który wydaje 

odpowiednie zarządzenie o skreśleniu lekarza z listy członków izby i z okręgowego rejestru.”; 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. W przypadku lekarza, który posiada prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w 

ust. 2 postępowanie podejmuje się również przed upływem terminu, na który zostało 

przyznane prawo wykonywania zawodu, po otrzymaniu : 

1) karty stażu podyplomowego lekarza z adnotacją o zaliczeniu stażu  albo informacji 

uzyskanej na podstawie EKSP za pomocą SMK o odbyciu i ukończeniu stażu 

podyplomowego (stosuje się od 1 stycznia 2022 r.); 

2) kopii dokumentu potwierdzającego zakończenie stażu adaptacyjnego albo złożenie 

testu umiejętności lub informacji o ukończeniu stażu adaptacyjnego albo złożeniu testu 

umiejętności; 

3)   informacji o ukończeniu kształcenia podyplomowego, uzyskania stopnia naukowego, 

zakończenia badań naukowych lub uczestnictwa w pracach rozwojowych; 

 - jeżeli lekarz nie złoży wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza w 

terminie 30 dni od dnia uzyskania tej informacji lub tego dokumentu.”; 

d) w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) dołączenia do akt osobowych dokumentu PWZ;”; 

      34) uchyla się  § 25; 

 

      35) w § 26 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a.    Wniosek W-2B jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o przyznaniu 

prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty na czas określony i nieokreślony, wpisania na listę 

członków izby i dokonania wpisu do okręgowego rejestru.”; 

b) w ust. 5  wyrazy „§ 14 ust. 6” i zastępuje wyrazami  „ust. 4a”; 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, jest podstawą do wpisania we „Wniosku” i do 

okręgowego rejestru wpisu urzędowego dotyczącego ograniczeń określonych uchwałą oraz 

wydania dokumentu PWZ wraz z wpisem urzędowym;”; 

      36) w § 27: 

a) w ust. 4 po wyrazie „przepisy” dodaje się wyrazy „§ 12 ust. 15”; 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a Wniosek W-2C jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o przyznaniu 

prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty cudzoziemcowi odpowiednio w 

celu dalszego odbywania studiów w określonej formie lub w celu uzyskania stopnia 

naukowego albo uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na 
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podstawie art. 7 ust. 1 a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ponownego wpisania 

na listę członków i dokonania wpisu do okręgowego rejestru.” 

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Uchwała okręgowej rady, o której mowa w ust. 4a, w przypadku przyznawania prawa 

wykonywania zawodu lekarza powinna określać termin jego ważności na czas kształcenia 

podyplomowego, na czas trwania studiów, prowadzenia badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz miejsca ich odbywania.”. 

6. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, jest podstawą do dokonania we „Wniosku”  

oraz w okręgowym rejestrze wpisu urzędowego dotyczącego ograniczeń określonych tą 

uchwałą oraz wydania dokumentu PWZ z wpisem urzędowym.” 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, zamierzający kontynuować szkolenie podyplomowe lub 

określonego rodzaju studia lub prace rozwojowe w celu ponownego przyznania mu prawa 

wykonywania zawodu lekarza składa w miejscu i terminie, o których mowa w ust. 2, 

odpowiednio: 

1) zezwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, na 

dalsze odbywanie specjalizacji, jeżeli upłynął termin na jaki zostało udzielone uprzednie 

zezwolenie; 

2) dokument potwierdzający zgodę uprawnionego podmiotu na dalsze odbywanie 

studiów szkolenia innego niż specjalizacja, dalsze uczestnictwo w badaniach naukowych lub 

w pracach rozwojowych; 

3) inne dokumenty, o których mowa w ust. 2 oraz w § 12 ust. 4 pkt 3. 

8. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-6.”; 

 

       37) w § 28: 

 a) w ust. 1 skreśla się wyrażenie „lub 27 ust. 1”, 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dokument PWZ”; 

c) uchyla się ust. 3, 

c) w ust. 4 wyrazy „§ 27” zastępuje się wyrazami „ § 26”.”;   

 

       38) w § 30: 

a) w ust. 10 wyrazy „Prawie wykonywania zawodu” zastępuje się wyrazami  

„ dokumencie PWZ.”; 

b) w ust. 11 po wyrazie „przystąpi” dodaje się wyraz „on”, 

c) po ust. 11 dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu: 
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„12. Uchwała rady, o której mowa w ust. 6 zobowiązuje lekarza do złożenia do okręgowej 

rady dokumentu PWZ  do czasu podjęcia przeszkolenia. 

13. W przypadku lekarza, o którym mowa w art. 10 ust. 3a ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty stosuje się postępowanie określone w § 17 ust. 8-10 uchwały.”; 

 

         39) w § 32: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postępowanie dotyczy lekarza absolwenta lub lekarza dentysty absolwenta, który nie 

podjął wykonywania zawodu po ukończeniu polskiej szkoły wyższej albo lekarza, który 

nie podjął wykonywania zawodu po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu w celu 

odbycia stażu podyplomowego, przez okres dłuższy niż 5 lat.”; 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 8 – 14 i 16 lub § 25 ust. 3 -  

5.”;  

 

      40) w § 32a wyrazy „30-32” zastępuje się wyrazami „30-31”; 

 

      41) po § 32a dodaje się § 32b w brzmieniu: 

 

„§ 32b. 

1. Lekarz obowiązany jest do zawiadomienia izby której jest członkiem zgodnie z art. 49 ust. 

7 ustawy o izbach lekarskich o zmianie adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, 

adresu poczty elektronicznej oraz adresu do korespondencji. 

2. Wzór zawiadomienia składanego w formie pisemnej lub w formie informacji elektronicznej 

stanowi załącznik nr 36 do Regulaminu.”; 

 

     42) § 33 utrzymuje brzmienie: 

„§ 33.1. Postępowanie dotyczy lekarza - członka izby: 

1) którego sąd lekarski prawomocnym orzeczeniem ukarał zawieszeniem prawa 

wykonywania zawodu albo ograniczeniem zakresu czynności w wykonywaniu zawodu 

lekarza lub zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony 

zdrowia; 

2) wobec którego sąd lekarski wydał postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa 

wykonywania zawodu albo o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu 

lekarza; 

3) wobec którego sąd prawomocnie orzekł o zastosowaniu środka karnego albo środka 

zabezpieczającego w postaci zakazu wykonywania zawodu; 
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4) wobec którego sąd albo prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka 

zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu; 

5) którego okręgowa rada ostateczną uchwałą albo uchwałą, której nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności, zawiesiła w prawie wykonywania zawodu lekarza lub 

ograniczyła w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie art. 11 ust. 4 

albo art. 12 ust. 3 lub 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

6) wobec którego sąd prawomocnie orzekł o zastosowaniu środka karnego w postaci 

zakazu wykonywania zawodu w formie określonej działalności lub zajmowania określonych 

stanowisk. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prezes okręgowej rady, bezzwłocznie po 

otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego, wydaje zarządzenie, w którym: 

1) zarządza wpisanie do okręgowego rejestru wzmianki o ukaraniu, ze wskazaniem rodzaju i 

okresu wymierzonej kary;  

2) wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia kary, uwzględniając art. 87 ust. 2 - 4 ustawy o 

izbach lekarskich; 

3) zarządza przekazanie informacji o ukaraniu lekarza do Centralnego Rejestru, właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia a 

także odpowiednio do właściwego wojewody, właściwej okręgowej rady prowadzącej rejestr 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą zwany dalej: ”RPWDL”, właściwego 

podmiotu w którym lekarz wykonuje zawód; 

 4) zarządza przekazanie zarządzenia okręgowej komisji wyborczej 

 5) zobowiązuje lekarza do przedłożenia okręgowej radzie dokumentu PWZ, celem złożenia 

go w izbie na okres trwania zawieszenia lub celem dokonania odpowiedniego wpisu 

urzędowego w przypadku ograniczenia zakresu czynności zawodowych lub zakazu pełnienia 

funkcji kierowniczych; 

6) zarządza przekazanie informacji o upływie okresu obowiązywania kary – w dniu 

następującym po dniu zakończenia obowiązywania kary do podmiotów określonych w pkt 3; 

 7)  zarządza wydanie dokumentu PWZ lub dokonanie w nim wpisu urzędowego w dniu 

następującym po dniu zakończenia obowiązywania kary. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, prezes okręgowej rady, bezzwłocznie po 

otrzymaniu postanowienia sądu lekarskiego, wydaje zarządzenie, w którym: 

1) zarządza wpisanie do okręgowego rejestru wzmianki o tymczasowym zawieszeniu lub 

ograniczeniu; 

2) wskazuje dzień, od którego stosuje się zawieszenie lub ograniczenie, uwzględniając  

art. 77 ust. 2 i 6 ustawy o izbach lekarskich; 

 3) zarządza przekazanie informacji o zawieszeniu albo ograniczeniu zakresu czynności w 

wykonywaniu zawodu lekarza do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu 
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Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a także 

odpowiednio do właściwego wojewody, właściwej okręgowej rady prowadzącej rejestr 

”RPWDL”, właściwego podmiotu w którym lekarz wykonuje zawód,;; 

 4) zarządza przekazanie zarządzenia okręgowej komisji wyborczej 

 5) zobowiązuje lekarza do przedłożenia okręgowej radzie dokumentu uprawniającego do 

wykonywania zawodu, celem złożenia go w izbie na okres trwania zawieszenia lub 

dokonania odpowiedniego wpisu urzędowego w przypadku lekarza, któremu sąd ograniczył 

wykonywanie czynności zawodowych. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, prezes okręgowej rady, bezzwłocznie po 

otrzymaniu  prawomocnego orzeczenia sądu, wydaje zarządzenie, w którym: 

1) zarządza wpisanie do okręgowego rejestru wzmianki o orzeczeniu środka karnego lub 

zabezpieczającego oraz w przypadku środka karnego - okresu na jaki został on orzeczony; 

2) wskazuje termin rozpoczęcia wykonywania danego środka oraz w przypadku środka 

karnego – termin zakończenia jego wykonywania, uwzględniając zawiadomienie sądu 

przekazane zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy 

albo w razie braku takiej informacji uwzględniając datę uprawomocnienia się orzeczenia 

sądu o zastosowaniu danego środka karnego lub zabezpieczającego; 

3) zarządza przekazanie informacji o ukaraniu lekarza do Centralnego Rejestru, właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a 

także odpowiednio do właściwego wojewody, właściwej okręgowej rady prowadzącej rejestr 

”RPWDL”, właściwego podmiotu w którym lekarz wykonuje zawód; 

4) zarządza przekazanie zarządzenia okręgowej komisji wyborczej; 

5)zobowiązuje lekarza do przedłożenia okręgowej radzie dokumentu PWZ uprawniającego 

do wykonywania zawodu, celem złożenia go w izbie na okres wykonywania środka; 

6) zarządza przekazanie informacji o upływie okresu obowiązywania kary – w dniu 

następującym po dniu zakończenia obowiązywania kary do podmiotów określonych w pkt 3;  

7) zarządza wydanie dokumentu PWZ lub dokonanie w nim wpisu urzędowego – *ustala 

termin wystąpienia do okręgowej rady o wydanie dokumentu PWZ-A lub PWZ-B w dniu 

następującym po dniu zakończenia wykonywania środka lub otrzymania informacji o 

zakończeniu wykonywania środka zabezpieczającego; 

5. W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, prezes okręgowej rady, 

bezzwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu lub prokuratora wydaje zarządzenie, w 

którym: 

1) zarządza wpisanie do okręgowego rejestru wzmianki o orzeczeniu środka 

zapobiegawczego; 

2) wskazuje dzień, od którego wykonuje się środek; 
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3) zarządza przekazanie informacji o ukaraniu lekarza do Centralnego Rejestru, właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a 

także odpowiednio do właściwego wojewody, właściwej okręgowej rady prowadzącej rejestr 

”RPWDL”, właściwego podmiotu w którym lekarz wykonuje zawód; 

4) zarządza przekazanie zarządzenia okręgowej komisji wyborczej; 

5) zobowiązuje lekarza do przedłożenia okręgowej radzie dokumentu uprawniającego do 

wykonywania zawodu, celem złożenia go w izbie na okres trwania zawieszenia. 

6. W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, prezes okręgowej rady, 

bezzwłocznie po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądu, wydaje zarządzenie, w 

którym: 

1) zarządza wpisanie do okręgowego rejestru wzmianki o orzeczeniu środka karnego oraz 

okresu, na jaki środek ten został orzeczony; 

2) wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania środka, uwzględniając 

zawiadomienie sądu przekazane zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny wykonawczy albo w razie braku takiej informacji - uwzględniając datę 

uprawomocnienia się orzeczenia sądu o zastosowaniu danego środka karnego; 

3) zarządza przekazanie informacji o ukaraniu lekarza do Centralnego Rejestru, właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a 

także odpowiednio do właściwego wojewody, właściwej okręgowej rady prowadzącej rejestr 

”RPWDL”, właściwego podmiotu w którym lekarz wykonuje zawód; 

4) zarządza przekazanie zarządzenia okręgowej komisji wyborczej; 

5) zobowiązuje lekarza do przedłożenia okręgowej radzie dokumentu PWZ, celem dokonania 

odpowiedniego wpisu urzędowego. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2-6 prezes okręgowej rady lekarskiej wydaje 

jednocześnie bezzwłocznie zarządzenie w sprawie zamieszczenia wzmianki o ukaraniu 

lekarza, za pośrednictwem systemu IMI, właściwym organom państw członkowskich UE. 

Zarządzenie przesyła się ukaranemu lekarzowi. 

8.Spis wzorów i wzory zarządzeń prezesa okręgowej rady, o których mowa w ust. 2 - 6, 

stanowią załącznik Nr 31 do regulaminu. Wzory odpowiednich wpisów urzędowych określa 

załącznik Nr 6 do regulaminu. 

9. Lekarz, który otrzymał zarządzenie prezesa okręgowej rady, o którym mowa w ust. 2 - 6, 

lub uchwałę okręgowej rady, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest zobowiązany niezwłocznie 

złożyć w izbie, której jest członkiem, dokument uprawniający do wykonywania zawodu. 

10. Zarządzenie prezesa okręgowej rady, o którym mowa w ust. 2 - 6, lub uchwała 

okręgowej rady, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest podstawą do podjęcia przez komisję 

postępowania: 
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1) wpisania do okręgowego rejestru odpowiedniej wzmianki o zawieszeniu prawa 

wykonywania zawodu lekarza, zawieszeniu w wykonywaniu zawodu, zakazie wykonywania 

zawodu lub ograniczeniu w wykonywaniu zawodu, zawierającej następujące dane: 

a) okres, na jaki zostało orzeczone zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza, 

zakaz wykonywania zawodu lub ograniczenie w wykonywaniu zawodu, 

b) dzień rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia w wykonywaniu zawodu, zakazu 

wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu albo w przypadku 

tymczasowego zawieszenia lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu lub zastosowania 

środka zapobiegawczego - dzień, od którego stosuje się dany środek, 

c) podstawa prawna zawieszenia, zakazu lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu; 

2) zmiany numeru rejestracyjnego; 

3)  przekazanie niezwłocznie do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji 

dotyczącej upływu okresu zawieszenia, ograniczenia lub zakazu i zmiany numeru 

rejestracyjnego oraz przekazanie zarządzenia prezesa właściwej okręgowej rady 

prowadzącej rejestr ”RPWDL oraz okręgowej komisji wyborczej”; 

4) przekazanie informacji o upływie okresu obowiązywania kary – w dniu następującym 

po dniu zakończenia obowiązywania kary do podmiotów określonych w pkt 3; 

5) dokonania niezwłocznie wpisu urzędowego do dokumentu PWZ o ograniczeniu w 

wykonywaniu zawodu; 

6) dokonania ponownie urzędowego wpisu do dokumentu PWZ o ustaniu przyczyny 

ograniczenia w wykonywaniu zawodu - w dniu, o którym mowa w pkt 4; 

7) dołączenia do akt osobowych lekarza: 

a) zarządzenia prezesa okręgowej rady, o którym mowa w ust. 2 - 6, 

b) postanowienia sądu lekarskiego, 

c) prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego, sądu lub prokuratora, 

d) ostatecznej uchwały okręgowej rady, 

e) „Prawa wykonywania zawodu” - w przypadku zawieszenia w wykonywaniu zawodu 

lub zakazu wykonywania zawodu; 

8) wydanie dokumentu PWZ w dniu następującym po dniu, w którym upłynął okres 

zawieszenia w wykonywaniu zawodu lub zakazu wykonywania zawodu. 

9) zamieszczenie informacji o ukaraniu lekarza za pośrednictwem systemu IMI właściwym 

organom państw członkowskich UE. 

11. W przypadku: 

1) uzyskania informacji z Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów 

Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika brak wpisu w tym Rejestrze kary zawieszenia 

prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczenia zakresu czynności  
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w wykonywaniu zawodu albo zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach 

organizacyjnych ochrony zdrowia; 

2) otrzymania postanowienia lub orzeczenia sądu lekarskiego o uchyleniu 

tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia zakresu 

czynności w wykonywaniu zawodu; 

3) przekazania przez lekarza informacji z Krajowego Rejestru Karnego, z której wynika 

brak wpisu w tym Rejestrze środka karnego albo środka zabezpieczającego w postaci 

zakazu wykonywania zawodu; 

4) otrzymania postanowienia sądu albo prokuratora o uchylenia środka 

zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu; 

5) otrzymania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, z której wynika brak wpisu w 

tym Rejestrze środka karnego albo środka zabezpieczającego w postaci zakazu zajmowania 

określonego stanowiska albo prowadzenia określonej działalności, 

prezes okręgowej rady wydaje niezwłocznie zarządzenie, w którym zarządza: 

a) usunięcie w okręgowym rejestrze odpowiedniej wzmianki, 

b) usunięcie z akt osobowych lekarza i zniszczenie dokumentów dotyczących zawieszenia 

w wykonywaniu zawodu lub zakazu wykonywania zawodu, 

c) przekazania do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o usunięciu 

wzmianki o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu i zmiany numeru rejestracyjnego - w 

przypadku lekarza, który miał tymczasowo zawieszone prawo wykonywania zawodu 

lekarza lub był zawieszony w wykonywaniu zawodu postanowieniem sądu lub 

prokuratora, 

d) wydanie dokumentu PWZ w przypadku lekarza, który miał tymczasowo zawieszone 

prawo wykonywania zawodu lekarza lub był zawieszony w wykonywaniu zawodu 

postanowieniem sądu lub prokuratora, 

e) dokonanie wpisu urzędowego w  dokumencie PWZ o ustaniu przyczyny ograniczenia w 

wykonywaniu zawodu - w przypadku lekarza, który miał tymczasowo ograniczony zakres 

czynności w wykonywania zawodu, 

f) przekazanie informacji właściwym organom państw członkowskich UE za pośrednictwem 

systemu IMI o ustaniu przyczyny zawieszenia lub ograniczenia  

w wykonywaniu zawodu, 

12. Podjęcie przez okręgową radę uchwały o uchyleniu zawieszenia prawa wykonywania 

zawodu lekarza lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu jest podstawą do: 

1) usunięcia w okręgowym rejestrze wzmianki o zawieszeniu lub ograniczeniu  

w wykonywaniu zawodu; dokumenty dotyczące zawieszenia w prawie wykonywania 
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zawodu lekarza lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu pozostawia się w aktach 

osobowych lekarza; 

2) przekazania do Centralnego Rejestru, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o usunięciu 

wzmianki o zawieszeniu lub ograniczeniu w wykonywaniu zawodu i zmiany numeru 

rejestracyjnego; 

3) przekazanie uchwały okręgowej komisji wyborczej; 

4) wydania dokumentu PWZ w przypadku lekarza, który miał zawieszone prawo 

wykonywania zawodu lekarza; 

5) dokonania wpisu urzędowego w „Prawie wykonywania zawodu” o ustaniu przyczyny 

ograniczenia w wykonywaniu zawodu - w przypadku lekarza, który był ograniczony  

w zakresie wykonywania czynności medycznych; 

6) przekazania informacji właściwym organom państw członkowskich UE za pośrednictwem 

systemu IMI o ustaniu przyczyny zawieszenia lub ograniczenia w wykonywaniu zawodu. 

13. Spis wzorów i wzory zarządzeń prezesa okręgowej rady, o których mowa w ust. 11, 

stanowią załącznik Nr 32 do regulaminu. Wzory odpowiednich wpisów urzędowych określa 

załącznik Nr 6 do regulaminu. 

13. W odniesieniu do lekarza, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po ustaniu 

przyczyn zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza, stosuje się postępowanie 

określone w § 22. 

 

      43) w § 38: 

a) w ust. 1 wyrazy „ewidencja z innych izb” zastępuje się wyrazami: „Ewidencja 

lekarzy członków innych izb okręgowych”; 

b) w ust. 1 w pkt 5 po wyrazie „leczniczą” dodaje się wyrazy: „prowadzonego przez 

okręgową izbę.” 

 

       44) załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

uchwały; 

      45) załącznik nr  5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do 

uchwały; 

      46) załącznik nr  6 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do 

uchwały; 

      47) załącznik nr  7 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do 

uchwały; 

      48) załącznik nr  9 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do 

uchwały; 
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     49) załącznik nr  19 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do 

uchwały; 

     50) załącznik nr  20 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do 

uchwały; 

     51) załącznik nr  20a do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do 

uchwały; 

     52) załącznik nr  21 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do 

uchwały; 

     53) załącznik nr  22 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do 

uchwały; 

     54) załącznik nr  23 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do 

uchwały; 

    55) załącznik nr  24 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do 

uchwały; 

    56) załącznik nr  28 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do 

uchwały; 

    57) uchyla się załącznik nr  29 do Regulaminu;  

    58) załącznik nr 31 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do 

uchwały; 

    59) załącznik nr 32 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do 

uchwały; 

    60) załącznik nr 33 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do 

uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem pkt 9 ust.2 pkt 2a,  pkt 16 lit. d, pkt 

29 lit. b pkt 2, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 r.  

 

 

  


