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UCHWAŁA Nr 13/22/VIII 

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 8 kwietnia 2022 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, 1559, 2232) i art. 5 pkt 3, 4, 6 i 11 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. 

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., Nr 9/21/VIII z 16 kwietnia 2021 r. Nr 19/21/VII  

z 3 września 2021 r. Nr 30/21/VIII z 30 grudnia 2021 r. oraz uchwałą nr 1/22/VIII z 28 

stycznia 2022 r.: wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) lekarz bez bliższego określenia — również lekarza dentystę, obywatela 

polskiego lub obywatela innego państwa członkowskiego UE, lekarza 

cudzoziemca, lekarza który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE;”; 

2)  w § 20 ust. 5 dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) kopii dokumentu potwierdzającego nadanie stopienia naukowego przez 

uprawnioną instytucję działającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

lub nadany przez Europejski Instytut Uniwersytecki oraz informacji  

o zagranicznym dyplomie wydanych  przez Narodową Agencję Wymiany 

Akademickiej, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582) oraz Radę 

Doskonałości Naukowej, o której mowa stawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574)”; 

3)   w § 29 ust. 3 skreśla się. 
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2. 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, o której 

mowa w ust. 1, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 18 ust. 11 skreśla się wyrazy „§ 25 ust. 5 albo”; 

 

2) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postępowanie związane z przeniesieniem lekarza do innej izby dotyczy lekarza 
posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza, prawa wykonywania zawodu 
lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, prawo wykonywania zawodu na 
określony zakres czynności zawodowych lub warunkowe prawo wykonywania 
zawodu zamierzającego wykonywać zawód na obszarze działania innej izby lub stać 
się jej członkiem jako lekarz nie wykonujący zawodu.”; 

 

3) w § 20 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dokumentem PWZ albo dokumentem PWZ-A albo dokumentem PWZ-B;”; 

 

4) w § 20 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności 

zawodowych składa wniosek W-3 wraz z następującymi dokumentami: 

1) wnioskiem W-2E, o którym mowa w § 28a ust. 2 oraz, 

2) decyzją ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażeniu zgody na 

wykonywanie zawodu w innym podmiocie położonym na terenie okręgowej izby 

lekarskiej, do której składany jest wniosek albo  

3) decyzją ministra właściwego do spraw zdrowia o skierowaniu lekarza  

w drodze decyzji administracyjnej do pracy w podmiocie leczniczym, w którym 

występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne udzielane 

przez lekarzy lub lekarzy dentystów, położonym na terenie okręgowej izby lekarskiej, 

do której składany jest wniosek albo 

4)  decyzją o skierowaniu lekarza do pracy przy zwalczaniu epidemii na 

podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w podmiocie położonym na terenie okręgowej 

izby lekarskiej, do której składany jest wniosek albo 

5)  oświadczeniem o zamiarze udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie 

leczniczym udzielającym świadczeń osobom, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy  

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), położonym na obszarze 

działania okręgowej izby lekarskiej i zaświadczeniem od tego podmiotu leczniczego,  

o którym mowa w art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

 

5) w § 20 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 3a, wnioski W-3 i W-2E są podstawą 

do podjęcia przez okręgową radę uchwały o przyznaniu prawa wykonywania zawodu 

na określony zakres czynności zawodowych, wpisaniu na listę członków izby  

i dokonaniu wpisu do okręgowego rejestru na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o izbach 
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lekarskich. Przy ustalaniu okresu, na jaki przyznawane jest prawo wykonywania 

zawodu na określony zakres czynności zawodowych uwzględnia się dotychczasowy 

okres posiadania tego rodzaju uprawnienia zawodowego stosownie do treści art. 7 

ust. 2k ustawy. O przyznaniu wnioskodawcy prawa wykonywania zawodu na 

określony zakres czynności zawodowych niezwłocznie powiadamia się izbę, z której 

następuje przeniesienie, podając numer i datę uchwały.”; 

 

6) w § 20 w ust. 10 i ust. 11 po wyrazach „ust. 8” dodaje się wyrazy „albo ust. 8a”; 

 

7) w § 21 ust. 2 skreśla się wyrazy „albo dokumentem PWZ-A”; 

 

8) w § 21 ust. 4 skreśla się pkt 3; 

 

9) w 22 ust. 2 skreśla się wyrazy „albo dokumentem PWZ-A”; 

 

10) w § 22 ust. 5 pkt 3 skreśla się wyrazy „lub wydania dokumentu PWZ-A złożonego na 

czas zaprzestania wykonywania zawodu”; 

 

11) w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest podstawą do wydania przez prezesa 

okręgowej rady zarządzenia o skreśleniu lekarza z listy członków izby i z okręgowego 

rejestru i o unieważnieniu dokumentu PWZ-A albo dokumentu PWZ-B.”; 

 

12) w § 26 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

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

o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza i 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.”; 

 

13)  § 28a ust. 2 wyraz „dentysty” zastępuje się wyrazem „dentystów”; 

 

14) w § 28a ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) oświadczenie o znajomości języka polskiego wystarczającej do wykonywania 

powierzonego lekarzowi zakresu czynności zawodowych;”; 

 

15) w § 28a ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest w przypadku, o którym mowa w 

art. 7 ust. 2i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do bezzwłocznego 

przekazania okręgowej radzie decyzji ministra zdrowia lub wojewody albo 

zaświadczenia od podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń osobom, których 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583),”; 

 

16) w § 28b ust. 2 wyraz „dentysty” zastępuje się wyrazem „dentystów”; 
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17) w § 28b ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) oświadczenie wskazujące podmiot leczniczy, w którym lekarz zamierza 

wykonywać zawód;”; 

 

18) w § 28b dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, lekarz może dołączyć dokumenty 

odnoszące się do znajomości języka polskiego.”; 

 

19) w § 33 ust. 5 wyraz „ukaraniu” zastępuje się wyrazem „zawieszeniu”; 

 

20) w załączniku nr 5 do regulaminu dodaje się wzory 26a oraz 28a w brzmieniu: 

wzór 26a - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu *lekarza 

*lekarza dentysty, *lekarzowi*lekarzowi dentyście, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał 

kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, 

wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego 

rejestru lekarzy i lekarzy dentystów; 

wzór 28a - w sprawie odmowy przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu 

*lekarza *lekarza dentysty, *lekarzowi*lekarzowi dentyście, obywatelowi Ukrainy, 

który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii 

Europejskiej, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do 

okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów 

 
„Wzór 26a 

 
 

Uchwała nr .. 
*Okręgowej Rady Lekarskiej w ….. 

*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … 
z dnia .. 

 
w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu *lekarza *lekarza dentysty, 
*lekarzowi*lekarzowi dentyście, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz 

wpisu do okręgowego rejestru lekarzy 
 i lekarzy dentystów 

 
 

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) w zw. z art. 7 ust. 13 w zw. z art. 7 
ust. 9 i 10  oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 790 z pózn. zm.)  w zw. z art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3b, art. 6 ust. 1 i art. 25 
pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 1342) oraz § 4 ust. 1 
pkt 2b, § 5 ust. 3, § 8 ust. 1, 3 i 4 uchwały 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.  i Nr 22/20/VIII  z dnia  11 grudnia 2020 r. , nr /21/VIII z dnia 29 stycznia 
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2021 r. (t.j. nadany Obwieszczeniem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej nr 2/21/VIII z 18 listopada 
2021 r. z późn. zm.) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały 
nr … Okręgowej Rady Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do 
działania w imieniu ORL) 
 

*po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., obywatela Ukrainy, który(a) uzyskał(a) dyplom *lekarza *lekarza 

dentysty w…………… oraz decyzję Ministra Zdrowia  z dnia …………… na wykonywanie zawodu 

lekarza* lekarza dentysty wydaną na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o przyznanie warunkowego prawa 

wykonywania zawodu *lekarza *lekarza dentysty uprawniające do samodzielnego wykonywania 

zawodu* w celu jego wykonywania pod nadzorem *lekarza*lekarza dentysty posiadającego 

specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty,  wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego 

rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
1. Przyznaje się *lekarzowi *lekarzowi dentyście ...  obywatelowi Ukrainy warunkowe prawo 

wykonywania zawodu *lekarza *lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu* wykonywania zawodu pod nadzorem 
*lekarza*lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty, w czasie 
od………….. do…………… w podmiocie leczniczym. 

2. Przyznane warunkowe prawo wykonywania zawodu *lekarza *lekarza dentysty *oznacza się 
numerem …….. 

 
§ 2. 

1. Przyjmuje się *lekarza *lekarza dentystę ... do Okręgowej Izby Lekarskiej w ... i *wpisuje na listę 
jej członków.  

2. Dokonuje się wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza *lekarza dentysty do okręgowego rejestru 
lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem ...  

 
§ 3. 

Wydaje się *lekarzowi *lekarzowi dentyście dokument *„Prawo wykonywania zawodu lekarza” *„Prawo 
wykonywania zawodu lekarza dentysty”, z adnotacją "Dokument uprawnia do warunkowego 
wykonywania zawodu lekarza* lekarza dentysty* na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
samodzielnie*pod nadzorem", z terminem ważności do dnia …….. 
 

§ 4. 
Ze względu na wyjątkowo ważny interes strony, uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia. 

 
§ 5. 

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Naczelnej Rady 
Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej *Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w 
terminie 14 dni od jej doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do  
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał uchwałę. Z dniem  
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do  
wniesienia odwołania przez stronę postępowania, uchwała staje się ostateczna  
i prawomocna, co oznacza, iż uchwała podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest  
możliwości zaskarżenia uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest  
możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 
 

§ 6. 
Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.  

 
 

 
sekretarz                                             prezes 

okręgowej rady lekarskiej        okręgowej rady lekarskiej 

 

 

21) w załączniku nr 5 do regulaminu dodaje się wzór 28a w brzmieniu: 



 
 

6 

 

 „Wzór 28a 
Uchwała nr .. 

*Okręgowej Rady Lekarskiej w ….. 
*Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w … 

z dnia .. 
 

w sprawie odmowy przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu *lekarza *lekarza 
dentysty, *lekarzowi*lekarzowi dentyście, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej, odmowy wpisania na listę członków okręgowej izby 

lekarskiej oraz odmowy wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów 
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) w zw. z art. 7 ust. 13 w zw. z art. 7 
ust. 9 i 10 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.) w zw. z art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3b, *3c art. 6 ust. 1 i art. 
25 pkt 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 1342) oraz § 4 
ust. 1 pkt 2a, § 5 ust. 3, § 8 ust. 1, 3 i 4 uchwały 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 
(t.j. nadany Obwieszczeniem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej nr 2/21/VIII z 18 listopada 2021 r. z 
późn. zm.) *oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i uchwały nr … 
Okręgowej Rady Lekarskiej w … z dnia … (w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL) ….,  
 
*po rozpatrzeniu wniosku Pana(i) ..., obywatela Ukrainy, który(a) uzyskał(a) dyplom *lekarza *lekarza 

dentysty w…………… oraz decyzję Ministra Zdrowia z dnia …………… na wykonywanie zawodu 
lekarza* lekarza dentysty wydaną na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zw. z 7 ust. 9 ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu *lekarza *lekarza 
dentysty uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu* w celu jego wykonywania pod 
nadzorem *lekarza*lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty, 
wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala 
się, co następuje: 

 
§ 1. 

Odmawia się przyznania *lekarzowi *lekarzowi dentyście ... warunkowego prawa wykonywania 
zawodu *lekarza *lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uprawniającego do 
samodzielnego wykonywania zawodu* wykonywania zawodu pod nadzorem *lekarza*lekarza dentysty 
posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty, w czasie od………….. do…………… w 
podmiocie leczniczym. 

§ 2. 
1. Odmawia się przyjęcia  *lekarza *lekarza dentystę ... do Okręgowej Izby Lekarskiej w ... i odmawia 

się *wpisu na listę jej członków.  
2. Odmawia się wpisu wymienionego w ust. 1 *lekarza *lekarza dentysty do okręgowego rejestru 

lekarzy i lekarzy dentystów. 
§ 3. 

 
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Naczelnej Rady 
Lekarskiej za pośrednictwem *Okręgowej Rady Lekarskiej *Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w 
terminie 14 dni od jej doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do  
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał uchwałę. Z dniem  
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do  
wniesienia odwołania przez stronę postępowania, uchwała staje się ostateczna  
i prawomocna, co oznacza, iż uchwała podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest  
możliwości zaskarżenia uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest  
możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 
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     Uzasadnienie  
 
 
sekretarz                                             prezes 

okręgowej rady lekarskiej        okręgowej rady lekarskiej 

 

22) w załączniku nr 6 do regulaminu wpis nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Treść wpisu urzędowego dotyczącego terminu ważności prawa wykonywania 

zawodu lekarza lub lekarza dentysty przyznanego w celu odbycia stażu 

podyplomowego, odbycia stażu adaptacyjnego, przystąpienia do testu umiejętności 

oraz treść wpisu urzędowego dotyczącego spełnienia wymogów przyznania prawa 

wykonywania zawodu 

Na podstawie art. 5c ust. 1 i art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.) przyznane prawo 

wykonywania zawodu *lekarza *lekarza dentysty upoważnia do *odbycia stażu 

adaptacyjnego *przystąpienia do testu umiejętności, ustalonego przez Ministra 

Zdrowia i traci ważność z dniem zakończenia stażu adaptacyjnego *złożenia testu 

umiejętności. 

data  

podpis         pieczęć okrągła 

 

Na podstawie art. 5 ust. 7 w zw. z art. 15b 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.) prawo 

wykonywania zawodu *lekarza *lekarza dentysty upoważnia do wykonywania zawodu 

w celu i na czas odbywania stażu podyplomowego *lekarza *lekarza dentysty, 

wyłącznie w miejscu jego odbywania. Prawo wykonywania zawodu traci ważność z 

dniem zakończenia stażu podyplomowego lub z upływem 5 lat od dnia jego 

przyznania, tj. z dniem ..... 

data  

podpis         pieczęć okrągła 

Staż podyplomowy *lekarza *lekarza dentysty został ukończony z dniem ...... 

data  

podpis         pieczęć okrągła 

*Lekarski Egzamin Końcowy *Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy został 

złożony z wynikiem pozytywnym z dniem..... 

data  

podpis         pieczęć okrągła 

Na podstawie uchwały Nr ...Okręgowej Rady Lekarskiej w ... z dnia.... prawo 

wykonywania zawodu *lekarza *lekarza dentysty zostało przyznane na czas 

nieokreślony. 

data  

podpis         pieczęć okrągła”; 
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23) w załączniku nr 6 do uchwały dodaje się wpis nr 16a w brzmieniu: 

„16a. Treść wpisu urzędowego dotyczącego ustania ograniczenia wykonywania 

zawodu lekarza lub lekarza dentysty, o której mowa w art. 10 ust. 3a ustawy o 

zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w związku z przerwą dłuższą niż 5 lat  

Na podstawie złożonej informacji przez lekarza……………… lekarza 

dentysty…………….. posiadającego prawo wykonywania zawodu *lekarza*lekarza 

dentysty nr………………, *specjalizację II stopnia*tytuł specjalisty w 

……………………..pełniącego nadzór nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez 

*lekarza*lekarza dentystę ………………………, który podjął wykonywanie zawodu na 

warunkach określonych w art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 790 z pózn. zm.), przewodniczący 

Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu okręgowej rady lekarskiej 

w…………………. stwierdza, że prawo wykonywania zawodu *lekarza *lekarza 

dentysty nr ... uprawnia Pana(nią) ... do wykonywania zawodu *lekarza *lekarza 

dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej bez ograniczeń.  

data  

podpis         pieczęć okrągła 

* niepotrzebne skreślić”; 

 

24) w załączniku nr 6 do uchwały dodaje się pkt 13a i 13 b w brzmieniu: 

„13a. Treść wpisu dotyczącego uznania stopnia / tytułu naukowego uzyskanego 

na terytorium innego państwa członkowskiego UE 

 

Na podstawie pisma nr ... z dnia .... Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz 

pisma ..... Rady Doskonałości Naukowej z dnia ..... stopień naukowy „nazwa w 

brzmieniu oryginalnym” uzyskany przez lekarza / lekarza dentystę  ........................., 

potwierdzony dokumentem wydanym przez „nazwa uniwersytetu / organu” w dniu ..... 

jest równoważny ze stopniem naukowym „doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

/ doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu” obowiązującym w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

data  

 

podpis         pieczęć okrągła 
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13b Treść wpisu urzędowego dotyczącego uznania stopnia naukowego za 

równoważny w drodze nostryfikacji 

 

Na podstawie zaświadczenia, 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 sztuki nadanych za granicą (Dz.U. z 2018r., poz. 1877) 

nr…………………wydanego przez …………….., w dniu…………, 

miejscowość………….., stopień (nazwa stopnia)……………………., nadany przez 

(nazwa i siedziba instytucji)…………….., w (nazwa państwa, w którego systemie 

szkolnictwa wyższego działa instytucja)…………………………., na podstawie (nazwa i 

numer rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu 

nostryfikacyjnym),…………………………z dnia………………., lekarzowi/lekarzowi 

dentyście (imię i nazwisko)……………………, posiadającemu prawo wykonywania 

zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (numer 

prawa), członkowi okręgowej izby lekarskiej w……………………., został uznany za 

równoważny z polskim stopniem naukowym (nazwa stopnia 

naukowego)…………………………………………… 

 

data  

 

podpis         pieczęć okrągła 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

     

 

 

 

 


