
UCHWAŁA Nr 49/15/P-VII 
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

 
z dnia 13 marca 2015 r. 

 
w sprawie okre ślenia wysoko ści oraz zasad wypłaty nale żności świadków i 

biegłych w sprawach z zakresu odpowiedzialno ści zawodowej prowadzonych 
przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno ści Zawodowej oraz Naczelny S ąd 

Lekarski 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 
grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 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. Świadek, wezwany przez Naczelny Sąd Lekarski lub Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej do osobistego stawiennictwa celem złożenia 
zeznań jest uprawniony do: 
1) zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania 

czynności postępowania na wezwanie sądu lub organu prowadzącego 
postępowanie wyjaśniające - w wysokości rzeczywiście poniesionych 
racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym 
odpowiednim środkiem transportu do wysokości kosztów przejazdu w II klasie 
pociągu IC; 

2) zwrot kosztów utraconego zarobku wykazanego zaświadczeniem pracodawcy 
o potrąceniu z wynagrodzenia świadka odpowiedniej kwoty z uwagi na 
nieświadczenie pracy spowodowane stawiennictwem na wezwanie organu 
procesowego lub uprawdopodobnionym w inny sposób, do wysokości 80 zł; 

2. Informację o przysługujących świadkom należnościach, o których mowa w ust. 1, 
zamieszcza  się w siedzibie organu w miejscu publicznie dostępnym. 

3. Prawo do należności, o których mowa w ust. 1 przysługuje osobie wezwanej w 
charakterze świadka, jeżeli się stawiła, choćby nie została przesłuchana. 

4. Osobie wezwanej w charakterze świadka w tym samym dniu w kilku sprawach 
należności, o których mowa w ust.1  przyznaje się tylko raz. 

5. Można wypłacić należności, o których mowa w ust. 1, osobie, która pomimo braku 
wezwania stawiała się przed organem i została przesłuchana w charakterze 
świadka. 

6. Należności, o których mowa w ust. 1, przysługują także osobie towarzyszącej, 
jeżeli bez jej pomocy osoba wezwana nie była w stanie się stawić na wezwanie 
organu. 



7. Przyznaną należność wypłaca się niezwłocznie przekazem pocztowym lub 
przelewem bankowym bez obciążania osoby uprawnionej opłatą pocztową lub 
kosztami przelewu. 

§ 2. 
1. Osoba powołana w sprawie do przygotowania opinii w charakterze biegłego 

uprawniona jest do ryczałtowego wynagrodzenia w wysokości 500 zł brutto za 
przygotowanie opinii.  

2. W przypadku opinii trudnych, skomplikowanych, wymagających zwiększonego 
nakładu pracy kwota wynagrodzenia może ulec zwiększeniu nie więcej, niż do 
dwukrotności kwoty ryczałtowego wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

3. Biegły wezwany do osobistego stawiennictwa przed organ prowadzący 
postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej uprawniony jest do 
zwrotu: 

1)  rzeczywiście poniesionych kosztów przejazdu do organu na wezwanie 
organu do osobistego stawiennictwa; 

2) kosztów utraconego zarobku wykazanego zaświadczeniem pracodawcy o 
potrąceniu z wynagrodzenia świadka odpowiedniej kwoty z uwagi na 
nieświadczenie pracy spowodowane stawiennictwem na wezwanie organu 
procesowego lub uprawdopodobnionym w inny sposób, do wysokości 80 
zł. 

4. Wypłata należności, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie zawartej z 
biegłym umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 3. 
Wypłata należności, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 2 następuje na podstawie 
wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do uchwały PNRL  

z 13 marca 2015 r. 
Nr 49/15/P-VII 

 
UMOWA O PRZYGOTOWANIE OPINII W CHARAKTERZE BIEGŁEGO  

 
Zawarta w dniu ........................... ……… r. w Warszawie pomiędzy Naczelną Izbą 
Lekarską z siedzibą w Warszawie ul. Sobieskiego 110 reprezentowaną przez  
Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego Wojciecha Łąckiego /  
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorza Wronę 
a………………………………………………………………………………………………....  
p...................................................................................................................................... 
zam:................................................................................................................................ 
.zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści : 
 

§ 1. 
1. Naczelna Izba Lekarska zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

sporządzenie opinii biegłego dla Naczelnego Sądu Lekarskiego / Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie o sygn..…………………….. . 

2. Opinia ma obejmować następujący 
zakres:…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
§ 2. 

Termin zlecenia ustala się na dzień ..................................................................... . 
 

§ 3. 
1. Za wykonanie powyższych czynności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto 

w wysokości.................................................zł. (słownie : .…………………………... 
………………………………………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie po całkowitym wykonaniu i odbiorze pracy na 
podstawie przedłożonego przez Wykonawcę rachunku i oświadczenia 
podatkowego. Z wynagrodzenia potrącony będzie podatek dochodowy w 
wysokości wynikającej z odrębnych przepisów oraz obowiązkowe składki na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (jeśli dotyczy). / Wynagrodzenie płatne 
będzie po całkowitym wykonaniu i odbiorze pracy na podstawie przedłożonego 
przez Wykonawcę faktury VAT.* 

3. Wypłata dokonana będzie z kasy Naczelnej Izby Lekarskiej w ciągu 14 dni po 
doręczeniu rachunku / faktury*. 

§ 4. 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa 
egzemplarze są dla Naczelnej Izby Lekarskiej a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
Zamawiający                                                                                        Wykonawca 
 



Załącznik nr 2 
do uchwały PNRL  

z 13 marca 2015 r. 
Nr 49/15/P-VII 

 
 

Warszawa,  dnia ……………….. 
………………………………………………………….. 
                     imię i nazwisko 
………………………………………………………… 
                adres zamieszkania 
PESEL ………………………………………………. 
Sygn.  akt …………………………………………. 
     Naczelny Sąd Lekarski / Naczelny Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej * 
        w Warszawie 
 

WNIOSEK ŚWIADKA O ZWROT KOSZTÓW STAWIENNICTWA 
 
W związku z obowiązkowym stawiennictwem przed Naczelnym Sądem, Lekarskim / 
Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w dniu …………………….. 
wnoszę o zwrot kosztów przejazdu na 
trasie………………………………………………………............................. 
1. Własnym samochodem marki ……………………….. nr rej…………………. 
pojemność silnika ………….. cm ³  nr rej. ………………….. wg wyliczenia: 
 
 ………………………km x ………………………………… x 2  =……………………. zł * 
           (liczba km)                       (stawka za 1 km) 
2. W kwocie ……………………………… zł,  zgodnie z załączonymi biletami* 
3.  Wypłacenie wynagrodzenia  za utracony zarobek/dochód w kwocie 
………………………………...  zł na postawie przedłożonego zaświadczenia z 
zakładu pracy/oświadczenia 
4. Należność proszę wypłacić przekazać na adres zamieszkania / przekazać na 
mój rachunek bankowy * 
 

                                

            
            
       
 
        ……………………………… 
           podpis czytelny 
*) Niepotrzebne skreślić 
• W przypadku przejazdu własnym samochodem należy przedstawić dowód rejestracyjny 
• W przypadku braku biletów świadek składa pisemne oświadczenie o przyczynach ich braku 
• W przypadku świadków zwrot kosztów dojazdu następuje do wysokości kosztów przejazdu w II 

klasie pociągu IC; 
• Zwrot kosztów utraconego zarobku następuje do wysokości 80 zł. 


