
 

 

UCHWAŁA Nr 1/23/IX 

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Ekspertów 

 Naczelnej Izby Lekarskiej 

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 6 i 13 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 37/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2022 r.  

w sprawie powołania Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, zmienionej uchwałą 

nr 51/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 października 2022 r. w § 2 dodaje 

się następujące osoby:  

- prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Janas-Kozik,  

- dr hab. Annę Kołodziej, prof. nadzw. UM we Wrocławiu, 

- dr hab. n. hum. Pawła Łuków, 

- prof. dr hab. n. med. Leszka Romanowskiego. 

 
§ 2. 

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 37/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia  

2 września 2022 r. w sprawie powołania Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej  

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

              

 
 



 

 

 
 

Załącznik do  
uchwały Nr 1/23/IX 
Naczelnej Rady Lekarskiej 
z dnia 27 stycznia 2023 r. 

 
(tekst jednolity) 

 
UCHWAŁA NR 37/22/IX  

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ  
 

z dnia 2 września 2022 r.  
 

w sprawie powołania Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej 
 
 
 

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 6 i 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

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

 

§ 1. 

1. Powołuje się Radę Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, zwaną dalej Radą.   

2. Do zadań Rady, w szczególności będzie należeć: 

a. przygotowywanie opinii, stanowisk  i ekspertyz; 

b. opiniowanie aktów prawnych dotyczących odpowiednich dziedzin medycyny; 

c. analiza aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia;  

d. przygotowywanie projektów legislacyjnych oraz aktywne wsparcie działań 

Prezesa NRL w zakresie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej ochrony zdrowia; 

e. współpraca z komisjami NRL w zakresie dotyczącym kształcenia 

podyplomowego w odpowiednich dziedzinach medycyny. 

 

§ 2. 

W skład Rady wchodzą następujące osoby: 

 

1. prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz; 

2. dr hab. Beata Buchelt; 

3. prof. dr hab. n.med. Sławomir Chlabicz; 

4. prof. dr hab. n. med. Robert Gil; 



 

 

5. prof. dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz; 

6. dr hab. Anna Kołodziej, prof. nadzw. UM we Wrocławiu; 

7. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski; 

8. prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski; 

9. prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik; 

10. dr hab. n. hum. Paweł Łuków; 

11. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik; 

12. prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki; 

13. prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk; 

14. prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski; 

15. dr hab. Łukasz Paluch; 

16. prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski; 

17. prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki; 

18. dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak; 

19. prof. dr hab. n.med. Jerzy Samochowiec; 

20. dr hab. n. med. Maciej Sikora; 

21. prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa; 

22. prof. dr hab. n. med. Łukasz Szarpak; 

23. prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik; 

24. prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański; 

25. prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik; 

26. prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki; 

27. dr hab. n. med. Magda Wiśniewska; 

28. prof. dr hab. n.med. Jacek Wysocki. 

 

§ 3. 

Powierza się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ustalenie wszelkich zasad 

funkcjonowania  i działania Rady i przedstawienie Naczelnej Radzie Lekarskiej do 

przyjęcia.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


