
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI 
KOMISJI DS. REJESTRU  LEKARZY   

WIELKOPOLSKIEJ  IZBY  LEKARSKIEJ 
za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

 
Komisja Ds. Rejestru Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej powołana została uchwałą 
Okręgowej Rady Lekarskiej nr 56/2018/VIII z dnia 27 marca 2018 r.  
Skład Komisji przedstawia się następująco : 
 - kol. Wojciech Buxakowski – Przewodniczący Komisji 
 - kol. Stanisław Schneider – Z-ca Przewodniczącego 
 - kol. Karina Buxakowska  – Sekretarz Komisji 

- kol. Stanisław Dzieciuchowicz 
- kol. Adam Hirschfield 
- kol. Marcin Karolewski 

 - kol. Elżbieta Marcinkowska 
 - kol. Karolina Piasecka-Stryczyńska 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Komisji, na które zapraszani byli lekarze 
cudzoziemcy, występujący po raz pierwszy do Okręgowej Rady Lekarskiej z wnioskiem  
o przyznanie prawa wykonywania zawodu. Z zaproszenia skorzystali wszyscy lekarze i lekarze 
dentyści cudzoziemcy. 
Komisja wypełniała swoje zadania zgodnie z trybem postępowania zawartym w Ustawie z dnia 
2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich, Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, uchwale 
Naczelnej Rady Lekarskiej nr 1/17/VII z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowego 
trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza 
dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów. Podstawowym zadaniem 
Komisji ds. Rejestru Lekarzy jest prowadzenie postępowania w zakresie przyznawania prawa 
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Wnioski w tych sprawach Komisja 
przedstawia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowej Radzie Lekarskiej. 
Organy te, na kolejnych posiedzeniach, podejmują stosowne uchwały. 
 W okresie sprawozdawczym, na wniosek Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowa Rada Lekarska wydała łącznie 760 praw 
wykonywania zawodu, w tym : 
 - w celu odbycia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty - 381  
 - po odbytym stażu podyplomowym lekarza  i lekarza dentysty - 273 
 - z uwagi na utratę ważności PWZ (z ewidencji) - 3     
 - z powodu zagubienia oryginałów PWZ wydano 10 duplikatów 
 - rozpatrzono pozytywnie 58 wniosków lekarzy i lekarzy dentystów o przeniesienie  do 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z innych izb lekarskich. 
Skreślono z Rejestru Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 262 lekarzy i lekarzy dentystów   
(w tym z powodu przeniesienia do innych okręgowych izb, zrzeczenia się PWZ, zgonu, utraty 
ważności PWZ). 
Lekarzom i lekarzom dentystom cudzoziemcom Okręgowa Rada Lekarska przyznała łącznie 
26 praw wykonywania zawodu, w tym : 
 - w celu odbycia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty - 17 
 - po odbytym stażu podyplomowym     -  5 
 - podjęła uchwały w sprawie przedłużenia ważności ważność PWZ  -  9  
 - z uwagi na zmianę obywatelstwa (przyjęcie obywatelstwa polskiego) wymieniono 3 
dokumenty.  
Uznano kwalifikacje formalne i przyznano prawo wykonywania zawodu 2 lekarzom.  
 



Warto zwrócić uwagę, że w latach 2010-2019 (I półrocze), Okręgowa Rada Lekarska 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przyznała 26 praw wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom 
dentystom cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej, posiadającym dyplomy uzyskane  
w państwach spoza Unii Europejskiej. 
W okresie sprawozdawczym, Komisja ds. Rejestru Lekarzy przyjęła 2 wnioski lekarzy  
o przeszkolenie w związku z chęcią powrotu do zawodu po przerwie trwającej dłużej niż 5 lat.  
Do zadań Komisji ds. Rejestru Lekarzy należy również wydawanie lekarzom i lekarzom 
dentystom wyjeżdżającym do Państw Unii Europejskiej z zamiarem rejestracji w tamtejszych 
izbach lekarskich i podjęcia pracy w zawodzie zaświadczeń  stwierdzających formalne 
kwalifikacje, zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje w zakresie specjalności lekarskich, 
zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz zaświadczeń 
dotyczących postawy etycznej lekarza i lekarza dentysty. 
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydano : 
- zaświadczeń stwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza - 34 
- zaświadczeń stwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza dentysty – 5  
- zaświadczeń potwierdzających tzw. prawa nabyte do wykonywania zawodu lekarza dentysty 
(tzw. „3 z 5”) - 1 
- zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez lekarza specjalizacji równorzędnej ze 
specjalizacją wymienioną w przepisach UE w odniesieniu do RP - 7  
- zaświadczeń dotyczących postawy etycznej lekarza – 53 
- zaświadczeń dotyczących postawy etycznej lekarza dentysty – 6 
- innych zaświadczeń (np. potwierdzających odbycie przez lekarza części szkolenia 
specjalistycznego, odbycie studiów medycznych, przebieg pracy lekarza, przebieg stażu 
podyplomowego) w mniejszych ilościach 
Łącznie do UE wydano lekarzom i lekarzom dentystom 108 zaświadczeń. 
Ogólna liczba wydawanych zaświadczeń „unijnych” systematycznie spada co oznacza, że 
mniej lekarzy i dentystów aktualnie planuje wyjazd za granicę. 
Z dniem 18 stycznia 2016r., zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
wprowadzone zostały opłaty za zaświadczenia związane z procedurą uznawania kwalifikacji. 
Za każde zaświadczenie tzw. unijne wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez 
Okręgową Radę Lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. Opłata 
za zaświadczenie w 2019 r. wynosiła 67,50zł. 

Komisja ds. Rejestru Lekarzy wydaje zaświadczenia o niekaralności zawodowej dla 
lekarzy orzecznictwa lekarskiego, konsultantów ZUS, dla kandydatów na stanowiska 
ordynatorskie oraz na potrzeby pracodawców. 
Lekarzom spełniającym określone ustawą wymogi, Komisja wydaje zaświadczenia 
potwierdzające posiadanie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

Na wniosek Prezesów Sądów Okręgowych, Komisja prowadzi nabór kandydatów na 
lekarzy sądowych. W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Lekarska podjęła jedną 
uchwałę w sprawie rekomendacji kandydata na lekarza sądowego. 

Za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI,  
o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 
25 października 2012r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 



wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE, 
Komisja ds. Rejestru Lekarzy wymienia informacje z organami państw członkowskich Unii 
Europejskiej o toczących się i prawomocnie zakończonych postępowaniach dyscyplinarnych 
lub karnych jak również potwierdza autentyczność dokumentów potwierdzających formalne 
kwalifikacje, w tym dotyczące specjalizacji, a także poświadcza, że lekarz uzyskał 
wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej. 

Na bieżąco Komisja ds. Rejestru Lekarzy zajmuje się prowadzeniem rejestru 
elektronicznego. Pracownicy działu rejestru na bieżąco dokonują wpisów uzupełniających do 
rejestru elektronicznego. W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 2.279 wpisów                     
(specjalizacje, tytuły naukowe, zmiany nazwiska, emerytury, renty, miejsca pracy itd.). Na 
prośbę lekarzy i lekarzy dentystów, na bieżąco dokonywane są stosowne wpisy do dokumentów 
uprawniających do wykonywania zawodu. 

Dnia 12 listopada 2019 r., przy współudziale Komisji ds. Rejestru Lekarzy, w hali Iglica 
na terenie MTP odbyło się uroczyste wręczenie praw wykonywania zawodu. W trakcie tej 
uroczystości, 177 osób odebrało dokument uprawniający do samodzielnego wykonywania 
zawodu lekarza i lekarza dentysty. W uroczystości wzięli udział młodzi lekarze i ich rodziny 
oraz zaproszeni goście. Odbył się krótki koncert Zespołu Kameralnego „Operacja Muzyka”,  
a po części oficjalnej, bankiet. 
  
aktualny stan Rejestru WIL : lekarze  - 11 685 (w 2018 r. 11 688) 

   dentyści  -   3 653 (w 2018 r.  3 635) 
   ewidencja -   1 160 (w 2018 r.  1 163) 
   archiwum -   5 933 (w 2018 r.  5 671) 

ogólna liczba lekarzy i lekarzy dentystów cudzoziemców – 172 (w 2018 r. 160) 
w tym  z obywatelstwem :  ukraińskim 34   ( w 2017 r. 21, w 2018 r. 27) 

białoruskim 18   ( w 2017 r. 10, w 2018 r. 14) 
    niemieckim 22   
    włoskim   5   
    kenijskim   5   
    syryjskim   7   
    brytyjskim   4   
    kanadyjskim   3   
    amerykańskim 14 
    oraz lekarze z obywatelstwem 
    irackim, szwedzkim, peruwiańskim, portugalskim  
    rosyjskim, libijskim lekarzu z pozostałym  

np. jemeńskim, czeskim,  
    chorwackim, zimbabwe, senegalskim, malijskim, 
    izraelskim, litewskim, tajwańskim, kameruńskim i in. 

 
 
Przewodniczący 

        Komisji ds. Rejestru Lekarzy 
                            Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
 

         lek. Wojciech Buxakowski 
 


