
Apel Nr 1 

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 

z dnia 19 marca 2016 roku 

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-t.j.-z późn. zmn.) oraz § 23 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 

3/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z 

dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania 

okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. 

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do 

Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie na nowo prac nad niezbędnymi zmianami w 

przepisach dotyczących przeprowadzania wyborów i zasad działania komisji 

stomatologicznych (Okręgowych Rad Lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej), określonymi 

w Stanowisku 36/03/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z 11 kwietnia 2003 r. 

Naczelną ideą tego wniosku jest wola wszystkich zainteresowanych do uszanowania i 

kontynuowania wspólnego dorobku obu grup zawodowych w jednej strukturze samorządowej. 

Wobec jednak zmieniających się warunków wykonywania zawodu i nader wyrazistej specyfiki 

wykonywania zawodu lekarza dentysty, za uzasadniony należy uznać wniosek o dokonanie 

zmian idących w kierunku wytyczonym przez w/w Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej, w 

szczególności o: 

1/ wprowadzenie zasady wyboru przedstawicieli lekarzy dentystów wg ustalonego parytetu 

wyłącznie przez lekarzy dentystów na wszystkich poziomach reprezentacji. 

2/ umożliwienie samodzielnego prezentowania przez komisje stomatologiczne (okręgowe i 

Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej)  swoich ustaleń, stanowisk, opinii w 

zakresie objętym specyfiką zawodową wobec partnerów zewnętrznych bez konieczności 

każdorazowego uzyskiwania zgody właściwej Rady, Prezydium lub Prezesa. 

Za niezbędne należy uznać również zapewnienie środowisku stomatologicznemu 

odpowiedniego wpływu na obsadę stanowisk funkcyjnych dedykowanych lekarzom dentystom 

Stanowisko NRL 36/03/IV , choć podjęte wiele lat temu jest  cały czas aktualne, tym bardziej, 

że od 2004 roku zawód lekarza dentysty jest odrębnym zawodem zaufania publicznego a nowa 

ustawa o izbach lekarskich niemal w zupełności ten fakt pomija. 

Współistnienie w jednym samorządzie dwóch grup zawodowych o  tak różnej liczebności 

wymaga naszym zdaniem szczególnej staranności w konstruowaniu i stosowaniu procedur 

demokratycznych, aby nie powodowały one uszczerbku w prawach przedstawicieli mniej 

liczebnej grupy, a także w maksymalny sposób ułatwiały jej właściwą reprezentację i 

konkurencję programów działania pojawiających się w tym zdecydowanie mniej liczebnym 

środowisku. 

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje o (w świetle 

prac przygotowawczych do XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy) rozpatrzenie w/w propozycji. 



  

Przewodniczący 

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
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