
 

UCHWAŁA Nr 50/15/P-VII 

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

 

z dnia 13 marca 2015 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści oraz zasad wypłaty wynagrodzenia członków  

Naczelnego S ądu Lekarskiego oraz zast ępców Naczelnego Rzecznika 

Odpowiedzialno ści Zawodowej za czynno ści zwi ązane z prowadzeniem spraw z 

zakresu odpowiedzialno ści zawodowej oraz innych powierzonych tym 

organom na mocy odr ębnych przepisów 

 

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. Członek  Naczelnego Sądu Lekarskiego biorący udział w  rozpoznaniu sprawy na 

rozprawie lub posiedzeniu Naczelnego Sądu Lekarskiego, lub wyznaczony jako  

rezerwowy członek składu orzekającego, który był obecny na rozprawie lub 

posiedzeniu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł za dzień, w którym 

odbyła się rozprawa lub posiedzenie, stanowiące zryczałtowane świadczenie 

rekompensujące utracony zarobek. 

2.  Za sporządzenie uzasadnienia członkowi Naczelnego Sądu Lekarskiego 

przysługuje wynagrodzenie w zryczałtowanej wysokości: 

1)  600 zł – w przypadku uzasadnienia do orzeczenia Naczelnego Sądu 

Lekarskiego; 

2)  300 zł – w przypadku uzasadnienia do postanowienia Naczelnego Sądu 

Lekarskiego. 

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie na 

zasadach określonych w uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 15/02/IV z dnia 

12  kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet 

podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego 

delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności  na rzecz organów 



Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłaca się na podstawie zawartej z 

członkiem Naczelnego Sądu Lekarskiego umowy o dzieło o treści określonej we 

wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.  

5. W przypadku choroby Przewodniczącego Naczelnego Sadu Lekarskiego lub innej 

przemijającej przeszkody uniemożliwiającej mu wykonywanie zadań, jego 

zadania wykonuje wskazany przez niego Zastępca. 

6. Zastępcy, o którym mowa w ust. 5, przysługuje za czas rzeczywistego 

wykonywania zadań Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego dieta 

samorządowa albo zwrot utraconych zarobków. 

7. Wypłata świadczeń, o których mowa w ust. 6, następuje na podstawie 

odpowiednio delegacji albo delegacji z załączonym zaświadczeniem o wysokości 

utraconych zarobków. 

 

§ 2 

1. Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej otrzymuje z tytułu 

udziału w wokandzie sądu lekarskiego wynagrodzenie, stanowiące zryczałtowane 

świadczenie rekompensujące utracony zarobek,  w wysokości: 

1) 500 zł za dzień, w którym występował w jednej lub dwóch sprawach, 

2) 700 zł za dzień, w którym wystąpił w trzech lub więcej sprawach. 

2. Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za przygotowanie 

projektu: 

1) postanowienia o umorzeniu postępowania wraz z uzasadnieniem, 

2)  wniosku o ukaranie do sądu lekarskiego wraz z uzasadnieniem, 

przysługuje wynagrodzenie w zryczałtowanej wysokości 250 zł. 

3. W razie uchylenia wydanego postanowienia o umorzeniu postępowania lub zwrotu 

przez sąd lekarski wniosku o ukaranie, za ponowne przygotowanie postanowienia 

w przedmiocie umorzenia postępowania w tej samej sprawie, ponowne 

przygotowanie wniosku o ukaranie lub przygotowanie wniosku o ukaranie w 

sprawie, w której uprzednio wydano postanowienie o umorzeniu postępowania 

nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.  

4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie na 

zasadach określonych w uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej Nr  15/02/IV z dnia 

12  kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet 

podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego 



delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów 

Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych z tym zastrzeżeniem, iż w 

formularzu delegacji należy określić właściwą kwotę wynagrodzenia 

przewidzianego w ust. 2 oraz wskazać sygnatury spraw, w których rozpoznaniu 

przed sądem lekarskim Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej uczestniczył. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłaca się na podstawie zawartej z 

Zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej umowy o dzieło 

o treści określonej we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.  

6. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 następuje, w przypadku: 

1) postanowienia o umorzeniu postępowania – po uprawomocnieniu się tego 

postanowienia wskutek upływu terminu do wniesienia środka zaskarżenia albo 

w przypadku wniesienia środka zaskarżenia po przesłaniu sprawy, wraz z 

wniesionym środkiem zaskarżenia, do właściwego sądu lekarskiego celem 

jego rozpoznania, 

2) wniosku o ukaranie – po skierowaniu tego wniosku do sądu lekarskiego 

 oraz po zatwierdzeniu wykonania dzieła przez Naczelnego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłaca się przelewem na rachunek 

bankowy wskazany we Wniosku o wypłatę wynagrodzenia, w terminie 21 dni od 

daty zatwierdzenia wykonania dzieła. 

§ 3. 

1. W przypadku choroby Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub 

innej przemijającej przeszkody uniemożliwiającej mu wykonywanie zadań, jego 

zadania wykonuje wskazany przez niego Zastępca Naczelnego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej. 

2. Zastępcy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za czas rzeczywistego 

wykonywania zadań Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dieta 

samorządowa albo zwrot utraconych zarobków. 

3. Wypłata świadczeń, o których mowa w ust. 2, następuje na podstawie 

odpowiednio delegacji albo delegacji z załączonym zaświadczeniem o wysokości 

utraconych zarobków. 

§ 4. 

Kwoty wynagrodzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 obejmują dietę 

samorządową określoną w uchwale Nr 15/02/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 



kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i 

innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze 

kraju do wykonywania czynności  na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz 

diet samorządowych. 

§ 5. 

Kwoty wynagrodzenia wskazane w uchwale są kwotami brutto, od których 

odprowadzone będą zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych 

oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (jeśli dotyczy). 

§ 6. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą do zwrotu kosztów podróży, diet 

podróżnych i innych świadczeń członków Naczelnego Sądu Lekarskiego lub 

Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej delegowanych na 

obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów Naczelnej Izby 

Lekarskiej zastosowanie mają przepisy uchwały Nr 15/02/IV Naczelnej Rady 

Lekarskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów 

podróży, diet podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego 

delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności  na rzecz organów 

Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych. 

 

§ 7. 

Uchyla się uchwałę Nr 101A/10/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 

września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za sporządzenie uzasadnienia 

do orzeczeń Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz uchwałę Nr 127/14/P-VII Prezydium 

Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie 

wysokości wynagrodzenia zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej za czynności związane z prowadzeniem spraw z zakresu 

odpowiedzialności zawodowej oraz zasad wypłaty tego wynagrodzenia zmienioną 

uchwałą Nr 1/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 stycznia 2015 

r.   

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Załącznik nr 1 

do uchwały PNRL  
Nr 50/15/P-VII 

z 13 marca 2015 r. 



Umowa o dzieło 
 
zawarta w dniu …………………… roku  w Warszawie pomiędzy  
Naczelną Izbą Lekarską z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieskiego 110,  
reprezentowaną przez: 
……………………………………… - Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………………. 
zam. ……………………………………………………………. 
zwaną/ym/  dalej „Przyjmującym Zamówienie”,  
o następującej treści: 

§ 1. 
Zamawiający zamawia a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje do wykonania dzieło polegające 
na sporządzeniu projektu uzasadnienia do orzeczenia / postanowienia * wydanego przez 
Naczelny Sąd Lekarski w dniu ………………… roku w sprawie NSL Rep. 
……………………….  

§ 2. 
Termin sporządzenia projektu uzasadnienia i dostarczenia go do biura Naczelnego Sądu 
lekarskiego ustala się na 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez Naczelny Sąd Lekarski. 
 

§ 3. 
1. Za sporządzenie projektu uzasadnienia Przyjmujący Zamówienie otrzyma 

wynagrodzenie brutto w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) / 600,00 zł 
(sześćset złotych) za jeden projekt uzasadnienia, z zastrzeżeniem § 4. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie po stwierdzeniu wykonania dzieła przez 
Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego, na podstawie przedłożonego przez 
Przyjmującego Zamówienie rachunku i oświadczenia podatkowego. Z wynagrodzenia 
potrącony zostanie podatek dochodowy w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów 
oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (jeśli dotyczy). 

3. Wypłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie w 
terminie 21 dni od dnia stwierdzenia wykonania dzieła.  

 
§ 4. 

1. W razie sporządzenia projektu uzasadnienia po upływie 2 miesięcy od dnia wydania 
orzeczenia przez Naczelny Sąd Lekarski, Przyjmującemu Zamówienie nie przysługuje 
wynagrodzenie. 

2. W razie sporządzenia i dostarczenia projektu uzasadnienia po upływie 7 tygodni od 
wydania orzeczenia przez Naczelny Sąd Lekarskie, jednakże przed upływem 2 miesięcy 
od wydania orzeczenia przez Naczelny Sąd Lekarski, Przyjmującemu Zamówienie 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100,00 (słownie: sto  złotych). 

 
§ 5. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.  
 
         Zamawiaj ący        Przyjmuj ący Zamówienie 
 
 
....................................................     ............................................ 
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślić 

Załącznik nr 2 
do uchwały PNRL  

Nr 50/15/P-VII 
z 13 marca 2015 r. 



Umowa o dzieło 
 
zawarta w dniu …………………… roku  w Warszawie pomiędzy  
Naczelną Izbą Lekarską z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieskiego 110,  
reprezentowaną przez: 
……………………. - Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………………. 
zam. ……………………………………………………………. 
zwaną/ym/ dalej „Przyjmującym Zamówienie”,  
o następującej treści: 

§ 1. 
Zamawiający zamawia a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje do wykonania dzieło polegające 
na sporządzeniu projektu/projektów postanowienia/ń o umorzeniu postępowania wraz z 
uzasadnieniem / projektu/ów wniosku/ów o ukaranie wraz z uzasadnieniem * w sprawie o 
sygn.  ……………………….  

§ 2. 
1. Za sporządzenie projektu uzasadnienia Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie 

brutto w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). 
2. Wynagrodzenie płatne będzie po stwierdzeniu wykonania dzieła przez Naczelnego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie przedłożonego przez 
Przyjmującego Zamówienie rachunku i oświadczenia podatkowego. Z wynagrodzenia 
potrącony zostanie podatek dochodowy w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów 
oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (jeśli dotyczy). 

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 następuje, w przypadku: 
1) postanowienia o umorzeniu postępowania – po uprawomocnieniu się tego 

postanowienia w skutek upływu terminu do wniesienia środka zaskarżenia albo w 
przypadku wniesienia środka zaskarżenia po przesłaniu sprawy, wraz z wniesionym 
środkiem zaskarżenia, do właściwego sądu lekarskiego celem jego rozpoznania, 

2) wniosku o ukaranie – po skierowaniu tego wniosku do sądu lekarskiego, 
oraz po zatwierdzeniu wykonania dzieła przez Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. 

4. Wypłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie w 
terminie 21 dni od dnia stwierdzenia wykonania dzieła.  

 
§ 3. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.  
 
         Zamawiaj ący        Przyjmuj ący Zamówienie 
 
 
....................................................     ............................................ 

 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 


