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PISMO WNIOSKODAWCY

W odpowiedzi na
doręczone

zarządzenie Trybunału

dnia 18 maja 2018 r. w sprawie

wnioskodawca wyjaśnia jak

1)

Konstytucyjnego

Odnośnie

dnia 15 maja 2018 r.

usunięcia

braków formalnych

następuje:

do wezwania o dostarczenia aktualnego wpisu Naczelnej izby

Lekarskiej do Krajowego Rejestru

Sądowego

Izba Lekarska jako osoba prawna utworzona

wnioskodawca
bezpośrednio

wyjaśnia, że

Naczelna

na mocy ustawy z dnia 2

grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168) nie podlega wpisowi

Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
teł.

559 13 30, fax 559 13 33

e-mail: prezes@hipokrates.org

do Krajowego Rejestru
że

Sądowego.

jednostkami organizacyjnymi

są okręgowe

Art. 3 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich wskazuje,

samorządu

zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

izby lekarskie, Wojskowa Izba Lekarska i Naczelna Izba Lekarska.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich, jednostki organizacyjne
samorządu

zawodowego lekarzy

posiadają osobowość prawną,

przepisu Naczelna Izba Lekarska posiada

zatem na mocy tego

osobowość prawną

ustawy. Art. 3 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich oprócz tego,
Naczelną

posiadanie przez

określa, że siedzibą

Izbę

Lekarską

osobowości

nadaną

że

z mocy

wskazuje na

prawnej, to dodatkowo

Naczelnej Izby Lekarskiej i jej organów jest miasto

stołeczne

Warszawa.

Odnośnie

2)

uchwały

do dostarczenia odpisu i czterech kopii

Naczelnej Rady

Lekarskiej nr NRL/01.17/05 z dnia 13 stycznia 2017 r. wnioskodawca
sprawie skierowania wniosku do
Naczelna Rada Lekarska

Trybunału

podjęła wyłącznie uchwałę

Wyjaśniam jednocześnie, że

w

Konstytucyjnego w niniejszej sprawie

została doręczona Trybunałowi

2017 r., która

wyjaśnia, że

nr 3/17NII z dnia 13 stycznia

Konstytucyjnemu wraz z wnioskiem.

w protokole-z posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej z ·

dnia _13 stycznia 2017 r. na stronie 16 oznaczenie w nawiasie kwadratowym
"NRL/01.17/05" jest oznaczeniem

materiału

roboczego

przesyłanego

członkom

Naczelnej Rady Lekarskiej przed posiedzeniem, a nie oznaczeniem numeru
uchwały. Wyjaśniam

"NRL" oznacza,
było

że

przy tym, że w tym oznaczeniu materiału roboczego określenie

jest to materiał Naczelnej Rady Lekarskiej, cyfra 01 oznacza, że

to pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej w danym roku, liczba 17

oznacza,

że

posiedzeniu

chodzi o posiedzenie z roku 2017, cyfra 05 oznacza,
był

to

piąty

w

kolejności materiał

Rady Lekarskiej. Na podstawie
została podjęta uchwała
stanowiła podstawę

z

podjętej

powyższym

przedstawionego

materiału

przedstawiany

roboczego

skierowania wniosku do

przedkładam

członkom

odpis

Trybunału

cztery

członkom

zawierającego

Naczelnej Rady Lekarskiej, która

że

otrzymała

Naczelnej

projekt

uchwały

numer 3/17N11 i

Konstytucyjnego. W

kopie

na tym

materiału

związku

roboczego

Naczelnej Rady Lekarskiej opatrzonego numerem

NRL/01.17/05.

2

3)

Wnioskodawca podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wniosku i wnosi o

zbadanie zgodności z Konstytucją wszystkich przepisów wskazanych w uchwale
numer 3/17NII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. i złożonym na
jej podstawie wniosku. Wprawdzie od daty
Konstytucyjnego do chwili obecnej niektóre z
zarządzeniu Trybunału

organy decyzji o odmowie
Konstytucją

przez

wniosku do

zaskarżonych

Trybunału

przepisów (wskazane w

Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2018 r.) zostały uchylone,

niemniej jednak - z uwagi na fakt,
z

złożenia

że

dostępu

Trybunał jest

przepisy te

mogły być podstawą

wydania przez

do informacji publicznej - zbadanie ich

zgodności

nadal uzasadnione.
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Załączniki:

- odpis i 4 kopie materiału roboczego wysłanego do członków NRL przed
posiedzeniem dnia 13 stycznia ·2017 r. oznaczonego numerem porządkowym
NRU01.17/05
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