
 

         APEL  Nr 1 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie 

                              z dnia  11 kwietnia 2015 r. 

 

 

   w sprawie nowelizacji ustawy o izbach lekarskich 

 

 

 

W związku z brakiem regulacji dotyczącej wykonywania przez lekarza zawodu lekarza na 

terenie tylko jednej izby lekarskiej   -      Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie apeluje do 

Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie inicjatywy zmiany ustawy o izbach lekarskich w 

następujący sposób: 

 

1. W art. 7 po ust. 1  dodaje się ust. 1 a,  który  otrzymuje  brzmienie: 

1 a.  zaprzestania wykonywania zawodu lekarza na terenie okręgowej izby lekarskiej 

 

2. W art. 6 dodaje się ust. 1 a, który  otrzymuje  brzmienie : 

1 a.  w  razie wykonywania zawodu lekarza na obszarze jednej izby lekarskiej – lekarz   

uzyskuje wpis na listę członków tej izby. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Art. 6 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich stanowi, ze w przypadku wykonywania zawodu 

lekarza na obszarze dwóch lub więcej izb lekarskich – lekarz uzyskuje wpis na listę członków 

wybranej przez siebie izby. Przepisy nie regulują natomiast sytuacji w której lekarz 

zaprzestaje  wykonywania zawodu lekarza na obszarze jednej z izb. Obecne przepisy 

pozwalają lekarzowi w takiej sytuacji pozostać członkiem izby w której zaprzestał 

wykonywania zawodu. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Zachodzi więc konieczność 

doprecyzowania zapisów art. 6 i 7 ustawy o izbach lekarskich w taki sposób, aby w sytuacji 

zaprzestania przez lekarza wykonywania zawodu na terenie dwóch izb obowiązkowa była 

przynależność do tej izby na terenie której wykonuje zawód.  

W takiej sytuacji Okręgowa Rada Lekarska powinna mieć również możliwość skreślenia z 

urzędu lekarza z listy członków w związku z zaprzestaniem wykonywania zawodu na jej 

terenie.  

 

Sekretarz  XXX  Zjazdu               Przewodniczący   XXX Zjazdu 

 

Agnieszka  Tomaszewska                  Krzysztof    Marchewka 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

STANOWISKO   

Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie 

                              z dnia  11 kwietnia 2015 r. 

 

 w  sprawie negatywnej oceny postępowania Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza  

dotyczącego warunków kontraktowania świadczeń z zakresu POZ na 2015 rok 

 

 Działając na podstawie § 29 ust. 2  Regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy w 

Rzeszowie  

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie negatywnie ocenia zachowanie Ministra Zdrowia 

Bartosza Arłukowicza  w sprawie dotyczącej warunków kontraktowania świadczeń z zakresu 

POZ na 2015 rok . Swoim zachowaniem Minister Zdrowia dyskredytował środowisko lekarzy 

POZ  przez co podważył  zaufanie pacjentów do zawodu  lekarza.   

 

Sekretarz  XXX  Zjazdu           Przewodniczący   XXX   Zjazdu 

 

Agnieszka  Tomaszewska         Krzysztof    Marchewka 


