
Apel Nr 7 

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 

z dnia 19 marca 2016 roku 

Na podstawie art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 

r. poz. 651 z późn. zmian.) w związku z § 23 ust. 3 oraz § 21 ust. 2 pkt. 6 Regulaminu organizacji 

i trybu działania: okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 3/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku. 

  

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w nawiązaniu do 

apelu nr 4 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 7 stycznia 2006 r. w sprawie finansowania 

kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, apelu nr 2 Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu 

Lekarzy z dnia 12 stycznia 2008 r. do Naczelnej Rady Lekarskiej, uchwały nr 18 X Krajowego 

Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

realizacji apelu do lekarzy parlamentarzystów, apelu nr 1 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 

29 stycznia 2010 r. do lekarzy parlamentarzystów o podjęcie inicjatywy poselskiej 

umożliwiającej lekarzom i lekarzom dentystom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu 

wydatków poniesionych na realizację obowiązku doskonalenia zawodowego, stanowiska nr 5 

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie 

ustawicznego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, a także uchwały nr 5 

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie 

zobowiązania Naczelnej Rady Lekarskiej do podjęcia działań, apeluje do Naczelnej Rady 

Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów 

w celu: 

1. zagwarantowania lekarzom i lekarzom dentystom pozostającym w stosunku pracy 

prawa do corocznego płatnego urlopu szkoleniowego w celu doskonalenia zawodowego 

lekarzy; 

2. zagwarantowania lekarzom i lekarzom dentystom udzielającym świadczeń opieki 

zdrowotnej prawa do dni wolnych od udzielania świadczeń z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia w celu doskonalenia zawodowego; 

3. nałożenia na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązku finansowania doskonalenia 

zawodowego lekarzy; 

4. umożliwienia lekarzom i lekarzom dentystom zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów wydatków poniesionych na realizację obowiązku doskonalenia 

zawodowego. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 464 ze zm.), lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami 

aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, 

rozpoznawania i leczeni chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą 

starannością. W tym celu, w art. 18 ust. 1 tejże ustawy przewidziano, że lekarz ma prawo i 

obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia 

podyplomowego. Jednocześnie jednak w żadnych przepisach prawa nie przewidziano 

rozwiązań, które w praktyce umożliwiłyby lekarzom realizację obowiązku doskonalenia 



zawodowego, mimo, że dobre wykształcenie i posiadanie aktualnej wiedzy i praktyki 

medycznej przez lekarzy leży w interesie wszystkich obywateli. 

W związku z tym zachodzi konieczność nowelizacji przepisów w powyższym zakresie. 

  

Przewodniczący 

XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 

lek. Krzysztof Wróblewski 

 


