UCHWAŁA Nr 81/99/III
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 listopada 1999 r.
w sprawie wdrożenia uchwały Nr 80/99/III z dnia 26 listopada 1999 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, zm. z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z
1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w celu prawidłowego wdrożenia uchwały Nr 80/99/III
Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie obszarów i siedzib okręgowych izb lekarskich uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Rady okręgowych izb lekarskich, których dotychczasowy obszar działania
ma ulec zmniejszeniu w związku z realizacją uchwały Nr 80/99/III:
1/ sporządzą listy lekarzy/lekarzy stomatologów, którzy znajdą się na
obszarze innych okręgowych izb lekarskich - odrębnie dla każdej izby,
2/ podejmą uchwały o skreśleniu z ewidencji lekarzy/lekarzy stomatologów
znajdujących się na listach, o których mowa w pkt. 1,
3/ przekażą dokumentację osobową lekarzy/lekarzy stomatologów do izb,
których staną się członkami,
4/ pisemnie powiadomią lekarzy/lekarzy stomatologów o zmianie
ich przynależności do okręgowej izby lekarskiej,
5/ sporządzą listy indywidualnych praktyk lekarskich/lekarzy
stomatologów i specjalistycznych praktyk lekarskich/lekarzy stomatologów
i przekażą je właściwym okręgowym radom lekarskim wraz z całą
dokumentacją,
6/ podejmą uchwały uchwały o skreśleniu z rejestru listy indywidualnych
praktyk lekarskich/lekarzy stomatologów i specjalistycznych praktyk
lekarskich/lekarzy stomatologów znajdujących się na listach, o których
mowa w ust. 1 pkt. 5,
7/ pisemnie powiadomią lekarzy/lekarzy stomatologów o skreśleniu z
rejestru indywidualnych/specjalistycznych praktyk lekarskich oraz
przekazania dokumentacji do właściwej okręgowej izby lekarskiej.
2. Właściwa okręgowa rada lekarska na podstawie list, o których mowa w § 1
ust. 1 pkt. 1 i dokumentacji, o której mowa w § 1 pkt. 3 podejmie decyzje o
przyjęciu do izby przeniesionych lekarzy/lekarzy stomatologów.
3. Właściwa okręgowa rada lekarska na podstawie list, o których mowa w § 1
ust. 1 pkt. 5 podejmie uchwały o wydaniu zezwoleń na wykonywanie
indywidualnych i specjalistycznych praktyk lekarskich.
§ 2.
Składki członkowskie za okres do dnia 31.12.1999 r. lekarze/lekarze stomatolodzy przeniesieni do innych izb powinni uregulować w
dotychczasowych izbach, a za okres od dnia 1.01.2000 r. w izbach, do których zostali przeniesieni.
§ 3.
Z dniem 1.01.2000 r. lekarze/lekarze stomatolodzy przeniesieni do innych izb tracą mandaty w okręgowych radach lekarskich, okręgowych
komisjach rewizyjnych, okręgowych sądach lekarskich oraz w organie okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
§ 4.
Okręgowe zjazdy lekarzy podejmą uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego organów izb o liczbę delegatów lekarzy, przeniesionych
do izby na mocy uchwały Nr 80/99/III NRL.
§ 5.
Delegaci na okręgowy zjazd lekarzy zachowują swój mandat z tym, że wchodzą w skład okręgowego zjazdu lekarzy izby, do której zostali
przeniesieni.

§ 6.
Mandaty delegatów, o których mowa powyżej, wygasają w dacie upływu kadencji delegatów wybranych w izbie, do rejestru której zostali
wpisani z dniem 1.01.2000 r.
§ 7.
Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz członkowie naczelnych organów samorządu lekarskiego zachowują swoje mandaty.
§ 8.
Wnioski dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu, skreślenia z listy, przeniesienia na teren innej izby itp., nierozstrzygnięte do dnia
31.12.1999 r. powinny być przekazane do właściwej izby.
§ 9.
Nie zakończone do dnia 31.12.1999 r. postępowania dotyczące niedostatecznego przygotowania zawodowego, lub niezdolności do
wykonywania zawodu należy przekazać do właściwych izb w ślad za dokumentacją osobową.
§ 10.
Niezakończone do dnia 31.12.1999 r. postępowania o wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej należy przekazać właściwym okręgowym radom lekarskim.
§ 11.
Nierozpatrzone do dnia 31.12.1999 r. skargi należy przekazać właściwym okręgowym radom lekarskim.
§ 12.
Skład komisji konkursowych powołanych przed dniem 31.12.1999 r., a dotyczących zakładów opieki zdrowotnej zmienioną właściwością
okręgowej izby lekarskiej powinien być ustalony uchwałą okręgowej rady lekarskiej tej izby.
§ 13.
Postępowanie wszczęte przez okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej są przez nich prowadzone do czasu zakończenia
postępowania.
§ 14.
Nierozpoznane przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej wnioski o wszczęcie postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej
lekarzy przeniesionych do innych okręgowych izb lekarskich należy przekazać właściwym okręgowym rzecznikom odpowiedzialności
zawodowej.
§ 15.
Wniosek o ukaranie, skierowany do okręgowego sądu lekarskiego dotyczący lekarza, który został przeniesiony do innej izby, jeżeli w sprawie
nie odbyła się rozprawa, powinien być przekazany do właściwego okręgowego sądu lekarskiego, zaś w przypadku, jeżeli odbyła się już
rozprawa, na której przeprowadzono postępowanie dowodowe, dotychczasowy sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy do zakończenia
postępowania w I instancji.
§ 16.
Okręgowe izby lekarskie zawrą do dnia 11.12.1999 r. umowy o sposobie i terminie dokonania rozliczenia majątkowego w związku ze zmianą
ilości zarejestrowanych lekarzy.
§ 17.
Wpłata środków finansowych na konto izby przyjmującej lekarzy i praktyki lekarskie nastąpi w okresie miesiąca od daty zawarcia umowy.
§ 18.
Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej zawiadomi Premiera Rządu RP, Ministra Zdrowia, wojewodów, marszałków województw, starostów oraz
regionalne kasy chorych o podjętej uchwale Nr 80/99/III z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie obszaru działania i siedzib okręgowych izb
lekarskich, w terminie do dnia 10.12.99 r.
§ 19.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Lek. Konstanty Radziwiłł
Prezes Dr n. med. Krzysztof T. Madej

