
                                                                         
 

  Sprawozdanie 
z działalności Komisji d/s  Wykonywania Zawodu - Zespołu ds. Rejestracji i 

Prawa   Wykonywania Zawodu ORL w Lublinie
   za okres od 01.01. 2011 r. do  31.12.2011 r.

W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2011 r. do 31.11.2011 r. zostało podjętych :
6 uchwał Okręgowej Rady Lekarskiej, 553 uchwały Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej, 129 zarządzeń Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, 6 decyzji 
Przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu w 
następujących sprawach:
                                                                           
1. Przyznano ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w 
celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia LEP/LDEP , wpisano na listę członków 
Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz wpisano do rejestru Lubelskiej Izby Lekarskiej 
   
         lek.med. - 194
         lek.dent. -  67
         lek.med.cudz. -    2 
     ______________________
                razem  -    263

2. Przyznano prawo wykonywania zawodu ,wpisano na listę członków Lubelskiej Izby 
Lekarskiej  oraz wpisano do rejestru Lubelskiej Izby Lekarskiej - po odbytym stażu 
podyplomowym

         lek.med.  -  179
         lek.dent  .-    63
     _____________________ 
          razem   -   242

3.Wpisano  na listę członków Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz wpisano do rejestru 
Lubelskiej Izby Lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej

         ogr.pwz.lek.dent.        -   1    
         lek.med.             - 14
         lek.dent   -  1 
         lek.med.nie wykonujący zawodu -1
         lek.dent.nie wykonujący zawodu - 2

      _____________________________
                                 razem -    19  

4.Wpisano na listę członków Lubelskiej Izby Lekarskiej i wpisano do rejestru 
Lubelskie Izby Lekarskiej oraz wydano nowy dokument uprawniający do 
wykonywania zawodu lekarza w związku z podjęciem wykonywania zawodu na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
            lek.med.   -  2



            lek.med. nie wykonujący zawodu   - 3  
            lek.dent.nie wykonujący zawodu   -  1
            ____________________________________
                                                  razem     -    6
 
5. Przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza cudzoziemcowi,wpisano na listę 
członków Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz wpisano do rejestru Lubelskiej Izby 
Lekarskiej -  lek.med. - 2

6. Przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza cudzoziemcowi w celu odbycia 
kształcenia podyplomowego,wpisano na listę członków Lubelskiej Izby Lekarskiej 
oraz wpisano do rejestru Lubelskiej Izby Lekarskiej - lek.med.-1

7. Ponownie przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza cudzoziemcowi w celu
odbycia kształcenia podyplomowego , posiadającemu prawo wykonywania zawodu 
lekarza przyznane na czas określony i dokonano ponownego wpisu do rejestru 
Lubelskiej Izby Lekarskiej -  lek.med. - 2

8.Ponownie przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza cudzoziemcowi 
posiadającemu prawo wykonywania zawodu lekarza  przyznane na czas określony i 
dokonano ponownego wpisu do rejestru Lubelskiej Izby Lekarskiej - lek.med.-5
    
9. Przyznano prawo wykonywania zawodu lekarzowi,który uzyskał obywatelstwo 
polskie -  lek.med. -  1 

10.Wydano „Duplikat” prawa wykonywania zawodu
       lek.med. -     10
       lek.med./nie wyk.zaw./ -   1
     ___________________________
                                 razem – 11

11. Zobowiązano do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w 
wykonywaniu zawodu powyżej 5 lat -  lek.med.- 1 

12. Decyzją Przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu 
przeniesiono dane lekarzy i akta osobowe z ewidencji OIL do archiwum 
komputerowego i archiwum -  lek.med. -6

13.Skreślono Zarządzeniem Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w 
Lublinie:

  - z listy członków LIL z powodu przeniesienia do innej okręgowej Izby lekarskiej

         ogr.pwz.lek.med. -   9
         ogr.pwz.lek.dent. -   3
         lek.med. - 39
         lek.dent. - 25
         cudzoziemiec lek.med. -   2
         cudzoziemiec lek.dent..            -   2
     _________________________________________



                                    razem                  -  80

14. Skreślono z listy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej z powodu zrzeczenia się 
prawa wykonywania zawodu -  lek.med. - 5

15. Skreślono z lekarzy z listy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej z powodu utraty 
prawa wykonywania zawodu -  ogr.pwz.lek.med.cudzoziemiec  -1
  
        
16. Skreślono  z listy członków z powodu zgonu

          lek.med.                                      -   26
          lek.dent.                                      -     4
          lek.med.nie wykonujący zaw.     -    9

 lek.dent.nie wykonujący zaw.     -    1
 ______________________________________

                                        razem            -  40
  
17. Podjęto Zarządzenie w sprawie  uchylenia zakazu wykonywania zawodu na podstawie 
postanowienia sądu w przedmiocie uznania środka karnego w postaci wykonywania zawodu 
lekarza za wykonany - lek.med. - 2 

18. Podjęto Zarządzenie w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zawodu lekarza na 
podstawie wyroku Sądu Okręgowego  orzekającego środek karny w postaci zakazu 
wykonywania zakazu funkcji ordynatora-   lek.med.- 1

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie podjęła ;
2 uchwały w sprawie powołania Komisji ds. orzekania o niezdolności do wykonywania 
zawodu,1 uchwałę w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia  przeszkolenia, 1 uchwałę w 
sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lek.dent., 1 uchwałę w sprawie nie 
wpisania lekarza do Lubelskiej Izby Lekarskiej i nie wpisania go na listę członków 
Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 290/2005/5/RL PORL 
w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem 
przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza - lek.med-1

Dokonano wpisów uzupełniających do prawa wykonywania zawodu następującej 
treści :
− specjalizacje                -  123
− zmiana nazwiska         -    70
− dr n med.                     -    27
− dr hab.n.med.              -      1
− prof.n.med.                  -     2
− punkty edukacyjne       -  20 /lekarzy/



W okresie sprawozdawczym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011  r. wydano 85 zaświadczeń do 
krajów Unii Europejskiej oraz 51 zaświadczeń potwierdzających posiadanie prawa do 
udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ., 1 zaświadczenie dla lekarza 
wykonującego tymczasowo i okazjonalnie zawód lekarza. 

    
Lublin, dnia 10.01.2012 r.
                                                                                     Przewodnicząca
                                                                     Komisji ds. Wykonywania Zawodu
                                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

                                                                  
                                                                                   lek. Maria Dura 

                                                                                         
    

                                                                   
     


