
Sprawozdanie 

 z działalności Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu 

IX kadencja 2022 r 

 

Komisja ds.  Rejestracji i Prawa Wykonywania zawodu  została powołana uchwałą ORL-
12/2022/IX Okręgowej Rady Lekarskiej  Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 7 .04. 2022 r. na 
pierwszym posiedzeniu  Okręgowej Rady Lekarskiej  IX kadencji.  

 Na tym  samym posiedzeniu uchwałą ORL -13/2022/IX  ORL WIL powołano na  
Przewodnicząca  Komisji   Lek. Elżbietę Marcinkowską. 

W skład Komisji zgodnie   z uchwałą ORL-029/2022/IX ORL WIL z dnia 23.04.2022 r. zostali 
powołani lek . Wojciech Buxakowski, lek . Marcin Karolewski,  lek . Karol  Lubarski, Lek. dent.  
Stanisław  Schneider oraz lek. Grażyna Zbierska- Matusiak a uchwałą ORL-046/2022/IX ORL 
WIL  z dnia 28.05.2022 r. lek . Zuzanna Lewandowska. 

Na pierwszym posiedzeniu Komisji  dnia 4.05.2022 r.  opierając się  na  regulaminie ramowym  
wybrano Prezydium Komisji  w składzie  lek. Elzbieta Marcinkowska  - Przewodnicząca  Komisji 
, lek. dent. Stanisław Schneider – Zastępca Przewodniczącej  , lek. Karol Lubarski – Sekretarz 
oraz ustalono  plan funkcjonowania Komisji, określono zadania, ustalono  harmonogram  
posiedzeń  oraz założenia  do  Regulaminu Komisji w związku z pilną potrzebą jego  
ustanowienia . Regulamin  Komisji  ds. Rejestracji  i Prawa Wykonywania Zawodu  został  
opracowany w terminie ustalonym  przez Okręgowa  Radę Lekarska przy  ścisłej współpracy  z 
Biurem Prawnym  WIL  Kancelarią  Auctoritas , zastępcą Dyrektora ds. Obsługi Lekarzy mgr 
Katarzyną  Michalską  oraz Pracownikami Działu  Obsługi Lekarzy – Rejestr lekarzy  i praktyk  
lekarskich.  Dokument  ten szczegółowo określający szeroki zakres  prac komisji  zgodnie   z 
uchwałą Nr 1 /17/ VII Naczelnej rady  Lekarskiej z dnia  13.02.2017 r.  został  na posiedzeniu  
Okręgowej  Rady  Lekarskiej  w dniu 11.06.2022 r. przyjęty uchwałą ORL-062/IX  ORL WIL . 
Załącznikami  do  Regulaminu  są opracowane  procedury w oparciu o  Kodeks  Postępowania 
Administracyjnego  a  dotyczące  przyjmowania   wniosków , sprawdzania pod  względem   
formalnym, wzory  pism usprawniających przekazywanie  informacji  o prawidłowości  
złożonego  wniosku,  terminie rozpatrzenia oraz  wezwaniu do usunięcia braków formalnych  
itp.     Opracowano  także formularz przeprowadzenia   wywiadu i postępowania w trakcie 
rozmowy z lekarzami  cudzoziemcami  spoza  UE , którzy złożyli  wniosek o przyznanie 
warunkowego prawa wykonywania zawodu  i na określony  zakres  czynności a  po otrzymaniu 
od  Ministra  Zdrowia  decyzji  administracyjnej  w tym zakresie ,  wystąpili  do  Izby  Lekarskiej  
o przyznanie  prawa  wykonywania zawodu .  Komisja  Rejestru  wydaje swoje   rekomendacje  
co od  przyznania  PWZ warunkowego  i na określony  zakres  czynności  wyłącznie  po  
osobistym  stawieniu się na posiedzenie i  przeprowadzeniu  rozmowy  z wnioskodawcą . 

Działalność  Komisji  prowadzona  jest  zgodnie  z przepisami  obowiązującego prawa a  w 
szczególności Ustawy z dnia 5  grudnia 1996 r. o zawodach  lekarza  i lekarza  dentysty , Ustawy   
z dnia 27 listopada  2020 r o zmianie niektórych ustaw  w okresie  ogłoszenia stanu  zagrożenia 



epidemicznego ..,  Ustawy  z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym .  

Komisja  od dnia powołania i ustalenia składu osobowego odbyła 19 posiedzeń podczas  
których rekomendowano  Okręgowej  Radzie  i Lekarskiej  i  Prezydium  ORL  WIL / na mocy 
odrębnej uchwały/ przyznanie : 533 PWZ / ograniczone/   na staż lekarzom i lekarzom 
dentystom, 404  PWZ / pełne /  po stażu lekarzom i lekarzom  dentystom,   93  PWZ warunkowe 
lekarzom , 17 PWZ warunkowe  lekarzom  dentystom  , 11 PWZ  lekarzom na zakres czynności. 
19 wniosków  nie  otrzymało  rekomendacji  Komisji .  W obszarze działania  Komisji  i  Działu  
Obsługi  Lekarza są również czynności  związane  z wydawaniem  zaświadczeń  , dokonywania  
adnotacji  w dokumencie  PWZ i tak  wydano na wniosek  lekarzy: 1363 zaświadczenia 
potwierdzające  wykonywanie  zawodu , 19 zaświadczeń przedłużających ważność PWZ ,  5 
potwierdzających  zmianę  obywatelstwa , 140  potwierdzających  zmianę  nazwiska . Wydano   
7 duplikatów PWZ a wśród 231 innych   dokonano wpisów zmian rejestrowych  takich  jak 
uzyskane  specjalizacje  , tytuły naukowe , przejścia na emeryturę , potwierdzające posiadanie  
praw  nabytych , zaświadczenia dla lekarzy ubiegających się o prace  w UE, zaświadczenia  o 
niekaralności dla  ZUS i pracodawcy , potwierdzających  członkostwo w WIL  oraz  inne na 
podstawie danych zawartych w systemie.  

Okres od maja 2022 r. do  grudnia 2022r. był czasem wytężonej pracy , posiedzenia  odbywały  
się zgodnie  z zatwierdzonym Regulaminem, przepisami prawa  i ustalonym  harmonogramem. 
Celem  wprowadzenia  licznych  zmian i   procedur  była i jest profesjonalna  i przyjazna   
obsługa  lekarzy członków WIL .  Kolegom  członkom Komisji , pracownikom  Działu  Obsługi 
Lekarzy  i  Biuru  Prawnemu  WIL  należą się  z mojej  strony  serdeczne  podziękowania. 

 

                                                                                            Elżbieta  Marcinkowska 

                                                                                                  Przewodnicząca 

                                                                                              Komisji  ds.  Rejestracji  

                                                                                        i Prawa  Wykonywania Zawodu 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


