
1 
 

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr11 
XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

OIL w Koszalinie 
Z dnia 02 kwietnia 2016 roku 

 
REGULAMIN 

ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA  

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w KOSZALINIE 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
1. Regulamin organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie, zwany 

dalej „regulaminem” określa organizację i tryb działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Koszalinie. 

2. Regulamin niniejszy został uchwalony na podstawie art. 24 pkt 5 lit. a) Ustawy o izbach 
lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 651 ze zm.), zwanej dalej 
Ustawą o izbach oraz wydanych na jej podstawie odpowiednich przepisów 
wykonawczych i uchwał organów Naczelnej Izby Lekarskiej, a także w oparciu o inne 
obowiązujące akty prawne. 

 
§ 2. 

Ilekroć regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 
1) lekarzu – należy przez to rozumieć również lekarza dentystę, 
2) ustawie o izbach – należy przez to rozumieć ustawę o izbach lekarskich z dnia 2 

grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 651 ze zm.), 
3) ustawie o zawodzie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U. 2015 r., poz. 464 ze zm.) 
4) Zjeździe – należy przez to rozumieć Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Koszalinie, 
5) Izbie – należy przez to rozumieć Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie, 
6) Radzie – należy przez to rozumieć Okręgową Radę Lekarską w Koszalinie, 
7) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w 

Koszalinie, 
8) prezesie – należy przez to rozumieć Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w 

Koszalinie, 
9) wiceprezesie, sekretarzu, zastępcy sekretarza, skarbniku - należy przez to rozumieć 

odpowiednio: Wiceprezesa, Sekretarza, zastępcę Sekretarza, Skarbnika Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Koszalinie, 

10) stanowisku funkcyjnym - należy przez to rozumieć Wiceprezesa, Sekretarza, zastępcę 
Sekretarza, Skarbnika i członka Prezydium. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
OKRĘGOWA RADA LEKARSKA 

 
§ 3 

Rada wykonuje obowiązki wynikające z ustaw, rozporządzeń, uchwał Naczelnej Rady 
Lekarskiej, uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy i Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Koszalinie oraz innych aktów prawnych, obejmujących działanie 
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samorządu lekarskiego i wykonywania zawodu lekarza w drodze działań własnych lub 
swojego organu wykonawczego, jakim jest Prezydium. 

 
§ 4 

Okręgowa Rada Lekarska kieruje działalnością Okręgowej Izby Lekarskiej w okresie między 
Okręgowymi Zjazdami Lekarzy, w szczególności: 
1) sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez 

członków okręgowej izby lekarskiej, 
2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie, 
3) reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby, 
4) wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 17-22 Ustawy o izbach lekarskich, 
5) udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej, o których mowa w 

art. 9 pkt 3 Ustawy o izbach lekarskich, 
6) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i 

wykonania budżetu, 
7) zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję, 
8) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy, 
9) ustala liczbę członków prezydium, 
10) prowadzi bieżące sprawy izby, 
11) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską, 
12) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, 
13) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152), 
14) prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk 

lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej oraz wykonuje 
kontrole na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, przewidzianych dla organu 
prowadzącego rejestr, 

15) prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego 
lekarzy i lekarzy dentystów, 

16) wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej, 
17) prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej, 
18) przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz uznaje kwalifikacji lekarzy, będących 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać 
zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

19) może zawieszać i pozbawiać prawa wykonywania zawodu oraz ograniczać w 
wykonywaniu zawodu, 

20) prowadzi postępowanie w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub 
w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu, 

21) prowadzi lub bierze udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy, 
22) posiada kompetencje w zakresie opiniowania i wnioskowania w sprawach kształcenia 

przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych, 
23) typuje przedstawiciela na przewodniczącego komisji konkursowej na stanowisko 

ordynatora w podmiocie leczniczymi niebędącym przedsiębiorcą oraz przedstawiciela do 
składu komisji konkursowej na inne stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą o ile przepisy szczególne tak stanowią, 

24) opiniuje kandydatury lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak 
stanowią, 

25) opiniuje warunki pracy i płac lekarzy, 
26) integruje środowisko lekarskie, 
27) działa na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występuje w obronie godności zawodu 

lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy; 
28) zarządza majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich, 
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29) opracowuje projekt budżetu na dany rok budżetowy i przedstawia go do uchwalenia przez 
Okręgowy Zjazd Lekarzy, 

30) powołuje Redaktora Naczelnego Biuletynu,  
31) wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach. 
 

§ 5 
1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy 

ogólnej liczby jej członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów prowadzącego 
posiedzenie. W razie równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.  

2. W sprawach szczególnej wagi Rada może przyjąć zasadę podejmowania uchwał 
większością co najmniej 2/3 głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady. 

3. Uchwały Rady, podlegają opublikowaniu w Biuletynie OIL w Koszalinie oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej z wyłączeniem uchwał dotyczących spraw 
indywidualnych członków Izby. 

4. W trybie przewidzianym dla uchwał Rada może podejmować: 
a) rezolucje - zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie 

wskazanego w rezolucji, jednorazowego działania, 
b) oświadczenia, opinie, stanowiska - zawierające stanowisko w określonej sprawie, 
c) deklaracje - zawierające zobowiązania do określonego postępowania, 
d) apele - zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub 

zadania. 
 

§ 6 
Ustępująca Rada reprezentowana przez prezesa, sekretarza i skarbnika obowiązana jest 
przekazać protokolarnie na spotkaniu stan spraw organizacyjnych, administracyjnych i 
finansowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie nowo wybranej Radzie 
reprezentowanej także przez prezesa, skarbnika i sekretarza, w terminie nieprzekraczającym 
14 dni od dnia ukonstytuowania się nowej Rady. 
 

ROZDZIAŁ III 
SKŁAD OKR ĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 

 
§ 7 

1. Rada składa się z prezesa i co najmniej 13 członków wybranych przez Okręgowy Zjazd 
Lekarzy, w tym nie mniej niż 3 lekarzy dentystów. 

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 
1) przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
2) przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego, 
3) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 
4) przewodniczący komisji stałych i problemowych, 
5) przewodniczący kół samorządu lekarskiego, 
6) kierownik biura Izby, 
7) osoby zaproszone przez Prezydium lub przewodniczącego. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
POSIEDZENIA OKR ĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 

 
§ 8 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje nowo wybrany prezes w terminie 14 dni 
od dnia jej wyboru. Posiedzenie to odbywa się w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 
 
 

§ 9 
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1. Rada odbywa swoje posiedzenia plenarne w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 
dwa miesiące, w terminach ustalonych rocznym harmonogramem pracy Rady.  

2. Posiedzenia plenarne Rady zwoływane są przez Prezesa lub na żądanie Prezydium albo 
1/3 członków Rady. 

3. Nadzwyczajne posiedzenia Rady zwołuje Prezydium: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na  wniosek prezesa, 
3) na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
4) na żądanie 1/3 członków Rady. 

4. Nadzwyczajne posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezydium w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od otrzymania takiego wniosku.  

 
§ 10 

1. Zwołując plenarne posiedzenie Rady przesyła się jego uczestnikom zawiadomienie co 
najmniej na 7 dni przed jego terminem podając termin, miejsce i proponowany porządek 
obrad. 

2. Zwołując posiedzenie Rady, którego planowany porządek obrad przewiduje wybory na 
stanowisko funkcyjne lub rozpatrzenie wniosku o odwołanie ze stanowiska funkcyjnego, 
przesyła się wskazane wyżej zawiadomienie co najmniej na 14 dni przed terminem 
posiedzenia. 

 
§ 11 

Posiedzeniom Rady przewodniczy prezes lub wyznaczony przez niego wiceprezes. Osoba ta 
przy pomocy pozostałych członków Prezydium: 

a) czuwa nad przestrzeganiem toku obrad, regulaminu oraz porządku na sali obrad, 
b) kieruje przebiegiem posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad, 
c) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie. 

 
 

§ 12 
1. Na początku obrad Rada: 

a) głosuje porządek obrad, 
b) w razie, gdy mają być przeprowadzone wybory, wybiera także komisję mandatową i   

skrutacyjną. 
2. Komisja mandatowa wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji. 
3. Komisja skrutacyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji, ewentualnie 

zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. 
4. Komisja mandatowa i komisja skrutacyjna sporządzają ze swych czynności protokół, 

który podpisują wszyscy członkowie komisji. 
 

§ 13 
1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwał lub innymi wnioskami i propozycjami 

zgłoszonymi w toku obrad – przewodniczący posiedzenia oznajmia, że Rada przystępuje 
do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia 
wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem 
uczestników przez przewodniczącego posiedzenia obrad do głosowania. 

2. Porządek głosowania nad projektami uchwał jest następujący: 
a) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede wszystkim 

tymi, których przyjęcie i oddalenie rozstrzyga o innych poprawkach, 
b) głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami. 

3. Przewodniczący posiedzenia obrad ustala porządek głosowania nad projektami uchwał 
i poprawek do nich. 

4. Głosowanie przeprowadza się jawnie. 
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5. W przypadku, kiedy Rada uchwali tajność głosowania w określonej sprawie, wówczas 
przeprowadza je wybrana w tym celu komisja skrutacyjna. 

6. Uchwały Rady podpisuje prowadzący posiedzenie prezes lub wiceprezes oraz sekretarz 
lub zastępca sekretarza. 

 
§ 14 

1. Sekretarz lub jego zastępca przy pomocy pracownika Biura OIL sporządza protokół z 
posiedzenia Rady. Protokół ten podpisuje prowadzący posiedzeniu, sekretarz lub 
zastępujący go członek prezydium oraz protokolant. 

2. Protokół posiedzenia powinien zostać udostępniony członkom Rady przed następnym 
posiedzeniem i uważa się go za przyjęty, jeżeli członkowie Rady nie zgłoszą poprawek do 
czasu zakończenia tego posiedzenia.  

 
§ 15 

1. Posiedzenia Rady są jawne dla członków samorządu lekarskiego. 
2. Na wniosek członka Rady, Rada może uchwalić tajność całości lub części posiedzenia.  
 

§ 16 
Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie mają dostęp do dokumentów  
z działalności Rady w siedzibie Izby.  
 

ROZDZIAŁ V 
PREZYDIUM OKR ĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 

 
§ 17 

1. Rada wybiera spośród swoich członków Prezydium. 
2. Wyboru Prezydium dokonuje się na pierwszym posiedzeniu. Wybrani zostają ci 

kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę 
ważnie oddanych głosów. W razie równości głosów zarządza się ponowne wybory. 

3. Najpóźniej na drugim posiedzeniu Rada dokonuje podziału czynności między członków 
Prezydium. 

4. Wybory członków Prezydium przeprowadza się zgodnie z Uchwałą nr 12 X Krajowego 
Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i 
osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (ze 
zm.). 

5. Odwoływanie ze stanowisk funkcyjnych oraz wybory uzupełniające na stanowiska 
funkcyjne odbywają się zgodnie z regulaminem, o którym mowa  
w ust. 4. 

6. O wyborze Prezydium i jego ukonstytuowaniu się Rada bezzwłocznie zawiadamia 
Naczelną Radę Lekarską. 

 
§ 18 

1. Prezydium działa w imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą. 
2. Prezydium składa się z: prezesa wybranego przez Okręgowy Zjazd Lekarzy,                      

2 wiceprezesów, sekretarza, zastępcy sekretarza, skarbnika oraz członków, których liczbę 
określa na daną kadencję Okręgowa Rada Lekarska. 

3. Jednym z wiceprezesów Rady jest lekarz dentysta. 
4. W posiedzeniach Prezydium mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

wskazane w § 8 ust. 2. 
5. Zwołując plenarne posiedzenie Prezydium przesyła się jego uczestnikom zawiadomienie 

co najmniej na 7 dni przed jego terminem podając termin, miejsce i proponowany 
porządek obrad. 
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§ 19 

1. Sekretarz lub jego zastępca przy pomocy pracownika Biura OIL sporządza protokół z 
posiedzenia Prezydium. Protokół ten podpisuje prowadzący posiedzeniu, sekretarz lub 
zastępujący go członek prezydium oraz protokolant. 

2. Protokół posiedzenia powinien zostać udostępniony członkom Prezydium przed 
następnym posiedzeniem i uważa się go za przyjęty, jeżeli członkowie Prezydium nie 
zgłoszą poprawek do czasu zakończenia tego posiedzenia.  
 

§ 20 
Postanowienia określone w § 11, § 12 ust. 1 pkt. a), § 13, § 15 i § 16 stosuje się odpowiednio 
w odniesieniu do Prezydium. 

 
§ 21 

Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.  
 

§ 22 
1. Prezydium podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności, 

co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, oraz prezesa lub jednego 
wiceprezesów. 

2. Uchwały Prezydium podlegają opublikowaniu w Biuletynie OIL w Koszalinie oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej z wyłączeniem uchwał dotyczących spraw 
indywidualnych członków Izby. 

3. W trybie przewidzianym dla uchwał Prezydium może podejmować: 
a) rezolucje - zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie 

wskazanego w rezolucji, jednorazowego działania, 
b) oświadczenia, opinie, stanowiska - zawierające stanowisko w określonej sprawie, 
c) deklaracje - zawierające zobowiązania do określonego postępowania, 
d) apele - zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub 

zadania. 
 

§ 23 
1. Wiceprezesi Rady są zastępcami Prezesa w zakresie ustalonym przez Prezydium. 
2. W razie krótkiej nieobecności prezesa funkcję jego pełni jeden z wiceprezesów 

wyznaczony przez Prezydium.  
 

§ 24 
1. Sekretarz Rady nadzoruje wykonywanie uchwał Rady i Prezydium, chyba, że Rada lub 

Prezydium powierzyło ten nadzór innemu członkowi Prezydium. 
2. Do obowiązków sekretarza należy nadto: 

1) redagowanie protokółów posiedzeń Rady i Prezydium,  
2) nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością Rady i Prezydium, 
3) udzielanie informacji o pracach Prezydium, 
4) opracowywanie projektów uchwał i projektów porządku obrad Prezydium, 
5) analizowanie odwołań od uchwał Rady, 
6) przyjmowanie skarg i wniosków, 
7) nadzorowanie publikacji uchwał Zjazdu, Rady i jej Prezydium w biuletynie 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie, 
3. Zastępca sekretarza zastępuje sekretarza w razie jego nieobecności, chyba że Rada lub 

Prezydium postanowi inaczej. Prowadzi ponadto sprawy zlecone przez sekretarza. 
 

§ 25 
1. Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansową, a w szczególności: 
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1) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,  
2) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na 

posiedzeniu Rady i Prezydium, 
3) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową Izby, 
4) kieruje egzekwowaniem wierzytelności składek członkowskich zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 
5) zgłasza wnioski o umarzanie należności, 
6) kontroluje działalność gospodarczą, przede wszystkim inwestycyjną i remontową 

Izby, w razie potrzeby zasięga opinii biegłych i rzeczoznawców w zakresie gospodarki 
finansowej, 

7) składa Radzie, co najmniej 2 razy w roku okresowe sprawozdania o stanie realizacji 
budżetu. 

2. W razie przejściowej nieobecności skarbnika, Rada powierza jego obowiązki jednemu z 
członków Rady na czas określony.  

 
ROZDZIAŁ VI 

PREZES OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ  
 

§ 26 
1. Na czele Rady stoi jej prezes, który: 

1) kieruje pracami Rady i jej Prezydium, reprezentuje Izbę na zewnątrz, 
2) przewodniczy posiedzeniom Rady i Prezydium, 
3) przydziela do załatwienia członkom sprawy, które łączą się z ich kompetencjami, 
4) nadzoruje bieżącą działalność Izby, przedstawia programy posiedzeń Prezydium i 

Rady,  
5) jest przełożonym pracowników, w tym bezpośrednio kierownika biura, głównego 

księgowego i radców prawnych zatrudnionych na etacie,  
6) zawiązuje i rozwiązuje umowy o pracę, 
7) nadzoruje czynności biura Izby, 
8) podpisuje wspólnie z sekretarzem uchwały Rady i Prezydium. 

2. Prezes może upoważnić w ramach posiadanych uprawnień innych członków Prezydium 
lub Rady do reprezentowania oraz do podejmowania czynności na rzecz Izby, na czas 
określony i takiego upoważnienia udziela na piśmie. 

 
§ 27 

W przypadkach losowych lub w razie nieobecności prezesa dłuższej niż trzy miesiące Rada 
wybiera jednego z wiceprezesów do pełnienia obowiązków przewodniczącego na czas 
określony.  

ROZDZIAŁ VII 
KOMISJE OKR ĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 

 
§ 28 

1. Dla realizacji swoich zadań, Rada powołuje komisje stałe i problemowe spośród 
członków Izby. 

2. Rada powołuje następujące komisje stałe: 
a) ds. kształcenia medycznego 
b) ds. etyki lekarskiej, 
c) socjalną, 
d) stomatologiczną, 
e) ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu lekarza, 
f) ds. rejestracji praktyk lekarskich. 

3. Rada uchwałą może powołać również inne komisje stałe, a w szczególności komisje: 
a) ds. seniorów, 
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b) ds. integracji i sportu, 
c) ds. budżetowo- finansowych, 
d) ds. kół terenowych, 
e) bioetyczną, 
f) legislacyjną, 
g) ds. współpracy z zagranicą,  
h) młodego lekarza,  
i) ds. komunikacji z lekarzami, 
j) ds. kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, administracją publiczną i 
środowiskami medycznymi, 

k) ds. lekarzy praktykujących za granicą. 
4. Rada powołuje w drodze uchwały: przewodniczących i członków komisji. 
5. Rada określa w drodze uchwały, zadania komisji oraz akceptuje uchwałą regulamin ich 

pracy sporządzony przez członków komisji. 
6. Komisje mogą powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
KOŁA SAMORZ ĄDU LEKARSKIEGO 

 
§ 29 

1. Lekarze i lekarze dentyści – członkowie OIL w Koszalinie stanowiący elektorat danego 
rejonu wyborczego tworzonego przez Radę mogą utworzyć Lokalne Terenowe Koła 
Lekarzy. 

2. Do działalności Lokalnych Terenowych Kół Lekarzy znajduje zastosowanie Uchwała nr 
9/2015 XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Koszalinie z dnia 28 marca 2015 r. w 
sprawie tworzenia i działania Terenowych Kół Lekarskich. 

 
ROZDZIAŁ IX 

REPREZENTACJA IZBY ORAZ SKŁADANIE O ŚWIADCZE Ń WOLI 
 

§ 30 
1. Podejmowanie zobowiązań majątkowych oraz dysponowanie środkami majątkowymi 

wymaga współdziałania dwóch członków Prezydium. 
2. Dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych Okręgowej Rady Lekarskiej wymagają 

podpisów dwóch osób: Prezesa Rady lub wiceprezesa oraz skarbnika. 
3. Środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych OIL w Koszalinie dysponują Prezes lub 

Wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz.  
 

§ 31 
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o 
izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r., uchwał organów Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Koszalinie oraz uchwał organów Naczelnej Izby Lekarskiej, w tym postanowienia Uchwały 
nr 17/90/01 Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie ramowych 
regulaminów organizacji i trybu działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad 
lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych (ze zm.) oraz Uchwały nr 12 X Krajowego 
Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (ze zm.). 
 
 


