
 

OBWIESZCZENIE Nr 2/22/IX 

PREZESA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 19 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 15/10/VI Naczelnej Rady 
Lekarskiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie utworz enia Biura Praw Lekarza 

 

 

Na podstawie § 65 ust. 1 Szczegółowych zasad techniki legislacyjnej dotyczących uchwał 

organów izb lekarskich, stanowiących załącznik do uchwały 15/06/V Naczelnej Rady 

Lekarskiej w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy, 

zmienionej uchwałą Nr 17/08/V z dnia 19 września 2008 r., ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 15/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z 

dnia 26 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Biura Praw Lekarza, z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych uchwałą Nr 3/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Biura Praw Lekarza oraz uchwałą 23/14/VII 

Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

utworzenia Biura Praw Lekarza. 

 

 
PREZES 

 
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

 
 
                    /--/ 

 
 

Łukasz Jankowski 
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     Tekst jednolity 
Załącznik do  

Obwieszczenia Nr 2/22/IX 
Prezesa NRL z 19 maja 2022 r. 

 

UCHWAŁA Nr 15/10/VI 

 NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie utworzenia Biura Praw Lekarza 

 

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Przy Naczelnej Radzie Lekarskiej tworzy się Biuro Praw Lekarza. 

 

§ 2. 

Do zadań Biura Praw Lekarza należy podejmowanie działań na rzecz ochrony 

zawodu lekarza, a w szczególności: 

1) występowanie w obronie godności zawodu lekarza; 

2) występowanie w obronie interesów zbiorowych lekarza; 

3) podejmowanie interwencji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie 

naruszenia praw indywidualnych lekarzy poprzez: 

a) udzielanie wszechstronnej pomocy prawnej, 

b) pozyskiwanie ekspertyz biegłych, 

c) organizacja pokrycia kosztów następstwa procesowego, poręczeń i kaucji; 

4) współdziałanie i koordynowanie działań z istniejącymi w okręgowych izbach 

lekarskich biurami praw lekarza lub rzecznikami praw lekarza. 

5) 1koordynowanie wspólnych działań pełnomocników do spraw zdrowia lekarzy i 

lekarzy dentystów powołanych przez okręgowe rady lekarskie. 

 

§ 3. 

                                                 
1 Dodany przepisem § 1 uchwały Nr 3/14/VII NRL z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia Biura Praw Lekarza; 
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1.  Biurem Praw Lekarza kieruje Rzecznik Praw Lekarza. 

2.  Kandydatów na Rzecznika Praw Lekarza wyłania i powołuje na to stanowisko na 

okres swojej kadencji Naczelna Rada Lekarska.2 

§ 4. 

Powierza się Prezydium Naczelnej Radzie Lekarskiej zorganizowanie Biura Praw 

Lekarza. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

SEKRETARZ                 PREZES 

        

Mariusz Janikowski               Maciej Hamankiewicz 

  

 

                                                 
2 W brzmieniu ustalonym § 1 uchwały Nr 3/14/VII NRL z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające uchwałę w 
sprawie utworzenia Biura Praw Lekarza 


