
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr10 
XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

OIL w Koszalinie 
Z dnia 02 kwietnia 2016 roku 

 
STATUT 

Okr ęgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. 
 

I  Postanowienia ogólne. 
 

§ 1 
1. Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie, nazywana dalej „Izbą Lekarską” jest 

jednostką organizacyjną samorządu lekarskiego, posiadającą osobowość prawną i 
działającą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.), uchwał jej organów i uchwał organów 
Naczelnej Izby Lekarskiej oraz niniejszego Statutu. 

2. Izbę Lekarska tworzą lekarze wpisani na listę jej członków. 
3. Obszarem działania Okręgowej Izby lekarskiej w Koszalinie jest teren powiatów: 

koszalińskiego grodzkiego, koszalińskiego ziemskiego, białogardzkiego, 
drawskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i 
wałeckiego. 

4. Siedzibą Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie jest miasto Koszalin. 
                                                              

II  Zadania Izby Lekarskiej. 
 

§ 2 
1. Do zadań samorządu lekarzy należą w szczególności zadania wskazane w art. 5 

Ustawy o izbach lekarskich. 
2. Zadania określone w ust. 1 samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez: 

a) przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru 
lekarzy, 

b) negocjowanie warunków pracy i płac, 
c) sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do 

wykonywania zawodu lekarza, 
d) współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy, 
e) przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko 

ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w 
służbie zdrowia, 

f) opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów 
dotyczących wykonywania zawodu lekarza, bądź występowanie o ich wydanie, 

g) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego 
lekarzy w innych zawodach medycznych, 

h) prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu 
lekarza, 

i) prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
lekarzy, 

j) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków 
samorządu lekarzy, 

k) współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami 
politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi 
w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania 
zawodu lekarza, 



l) prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w celach zarobkowych i na 
własny rachunek, poprzez tworzenie spółek kapitałowych lub poprzez udział w 
takich spółkach, 

m) uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich 
Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

n) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w 
wykonywaniu zawodu, 

o) opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne 
przepisy tak stanowią, 

p) prowadzenia rejestrów praktyk lekarskich i rejestrów podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i 
okazjonalnie wykonujących zawód lekarza, 

q) udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad 
wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących 
ochrony zdrowia, 

r) współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami 
reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organizacjami 
państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 6a ust. 
2 i 2a Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.). 

 
III Struktura Organizacyjna Izby Lekarskiej. 

 
§ 3 

         Organami Izby Lekarskiej są : 
1. Okręgowy Zjazd Lekarzy, 
2. Okręgowa Rada Lekarska, 
3. Okręgowa Komisja Rewizyjna, 
4. Okręgowy Sąd Lekarski, 
5. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. 

 
§ 4 

1. Najwyższą władzą OIL w Koszalinie jest Okr ęgowy Zjazd Lekarzy, w którym 
uczestniczą członkowie OIL w Koszalinie poprzez swoich delegatów wybieranych na 
okres 4 lat na zebraniach w rejonach wyborczych wg zasady: 1 delegat na 15-100 
lekarzy. 

2. Okręgowa Rada Lekarska, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, każdorazowo 
na okres kadencji ustala w drodze uchwały: 

1) podział Izby na rejony wyborcze, 
2) liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata, 
3) minimalna i maksymalną liczbę członków rejonu wyborczego. 

3. Rejon wyborczy liczy nie mniej niż 25 osób członków OIL w Koszalinie, 
posiadających czynne prawo wyborcze. 

4. Organizację i tryb działania Okręgowego Zjazdu Lekarzy określa Uchwała nr 17/90/I 
NRL z dnia 05 maja 1990 roku w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu 
działania okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych 
komisji rewizyjnych. 

 
§ 5 

1. Okręgowy Zjazd Lekarzy zwołuje Okręgowa Rada Lekarska raz w roku, a co 4 lata  
Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy, 
 

2. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy zwołuje Okręgowa Rada Lekarska: 
1) z własnej inicjatywy, 



2) na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, 
3) na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
4) na wniosek co najmniej 1/3 członków Izby Lekarskiej. 

3. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy powinien być zwołany w ciągu 2 miesięcy 
od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Obraduje nad sprawami dla 
których został zwołany. 
 

§ 6 
Okręgowy Zjazd Lekarzy w szczególności : 
1) podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania Izby Lekarskiej, 
2) ustala zasady gospodarki finansowej Izby lekarskiej, oraz uchwala jej budżet, 
3) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania Okręgowej Rady 

Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,  

4) ustala organizację organów Izby Lekarskiej i tryb ich działania, 
5) ustala liczbę członków organów Izby Lekarskiej i zastępców Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
6) dokonuje wyboru prezesa i członków Okręgowej Rady Lekarskiej, członków 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, 

7) dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, 
8) uchwala regulamin Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej, 
9) uchwala statut OIL w Koszalinie, 
10) podejmuje uchwały w prawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej z 

udziałem Okręgowej Izby Lekarskiej lub na objęcie przez OIL udziałów w spółce 
już istniejącej,  

11) podejmuje uchwały w prawie wyrażenia zgody na udział w fundacjach lub ich 
tworzenie, 

12) rozpatruje wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie 
Lekarskiej, 

13) określa wykaz funkcji w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Koszalinie, których 
pełnienie może być wynagradzane. 
 

§ 7 
1. Organizację i tryb działania Okr ęgowej Rady Lekarskiej określa regulamin działania 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie uchwalony uchwałą Okręgowego Zjazdu 
Lekarzy OIL w Koszalinie. 

2. Okręgowa Rada Lekarska kieruje działalnością Izby Lekarskiej w okresie pomiędzy 
okręgowymi zjazdami, wykonuje zadania wskazane w powyższym regulaminie, 
Ustawie o izbach lekarskich, Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz inne 
zadania określone w odrębnych przepisach. 

 
§ 8   

1. Organizację i tryb działania Okr ęgowej Komisji Rewizyjnej określa regulamin 
działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Koszalinie uchwalony uchwałą 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Koszalinie. 

2. Okręgowa Komisja Rewizyjna: 
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Izby Lekarskiej, 
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Okręgowemu Zjazdowi 

Lekarzy, 
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej. 

 
 

 



§ 9 
1. Organizację i tryb działania Okr ęgowego Sądu Lekarskiego określa Regulamin 

wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich stanowiący załącznik do Uchwały nr 11 
X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (ze zm.). 

2. Okręgowy Sąd Lekarski: 
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, 
2) składa roczne i kadencyjne sprawozdanie Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy, 
3) rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd 
lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie. 

3. Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego w zakresie orzekania są niezawiśli i 
podlegają wyłącznie ustawom oraz obowiązującym zasadom etyki i deontologii 
zawodowej. 

4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranych członków sądu zwołuje prezes okręgowej rady 
lekarskiej, w porozumieniu z ustępującym przewodniczącym sądu, w ciągu 30 dni od 
dnia wyboru członków sądu. W pierwszym posiedzeniu uczestniczy ustępujący 
przewodniczący sądu. 

5. Na pierwszym posiedzeniu Okręgowy Sąd Lekarski dokonuje spośród swojego składu 
wyboru przewodniczącego, który powinien być delegatem na zajazd i dwóch 
wiceprzewodniczących.  
 

§ 10 
1. Tryb działania Okr ęgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej określa 

Regulamin wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej 
stanowiący załącznik do Uchwały nr 10 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 
stycznia 2010 r. (ze zm.). 

2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: 
1) prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków OIL, 
2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi, 
3) składa roczne i kadencyjne sprawozdanie Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w 
Koszalinie. 

3. Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i 
na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

                                                                         
§ 11 

1. Okręgowa Rada Lekarska na podstawie uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy może 
utworzyć w miastach nie będących siedzibą OIL Delegatury OIL w Koszalinie. 

2. Do zadań Delegatury należy: 
1) wykonywanie czynności zleconych przez Okręgową Radę Lekarską w Koszalinie, 
2) współpraca z terenowymi organami administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego, 
3) organizowanie działań samorządu lekarskiego w zasięgu terytorialnym Delegatury. 

 
IV Zasady działania  samorządu lekarzy. 

 
§ 12 

1. Kadencja organów OIL w Koszalinie trwa 4 lata. Organy te działają do czasu 
pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów.  

2. Tę samą funkcję w organach OIL można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące 
po sobie kadencje. 

3. Tryb wyborów do organów i w organach OIL oraz tryb odwołania członków tych 
organów reguluje Uchwała 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.). 



4. Wyboru zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej dokonuje się na okres 
kadencji rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Zastępca rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej pełni funkcję do czasu wyboru nowego zastępcy 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej.  

5. Mandat prezesa rady lekarskiej i mandat rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
wygasają z chwilą dokonania wyboru ich następców.  

6. Funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika rady lekarskiej, rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej, przewodniczącego sądu lekarskiego, 
przewodniczącego komisji rewizyjnej można nieprzerwanie pełnić nie dłużej niż przez 
2 następujące po sobie kadencje. Jeżeli wyboru dokonano na skutek wygaśnięcia 
mandatu przed upływem 24 miesięcy danej kadencji, pełnienie funkcji do końca tej 
kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję.  

7. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom OIL z wyjątkiem lekarzy:  
1) ukaranych karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu;  
2) wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu środka 

karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu.  
8. Bierne prawo wyborcze przysługuje co do zasady wszystkim członkom OIL z 

wyjątkiem lekarzy:  
1) którym uchwałą okręgowej Rady Lekarskiej zawieszono prawo wykonywania 

zawodu,  
2) wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu środka karnego 

określonego w art. 39 pkt 1–2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) albo postanowienie o zastosowaniu środka 
zapobiegawczego zawieszenia w wykonywaniu zawodu, 

3) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe, 

4) ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1–6 Ustawy o izbach 
lekarskich - do czasu upływu terminów zawieszenia prawa wykonywania zawodu, 
zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek 
zapobiegawczy. 

9. Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy oraz 
członka sądy lekarskiego mogą kandydować lekarze wykonujący zawód co najmniej 
10 lat. 

10. Wybory członków organów OIL i na stanowiska w organach są równe, powszechne i 
odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 

11. Do organów OIL i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy wybiera się lekarzy i lekarzy 
dentystów w liczbie proporcjonalnej do ich liczebności w tej izbie. 

                                                          
§ 13 

1. Mandat członka organu izby lekarskiej, na stanowisko funkcyjne lub inne stanowisko 
w tym organie, wygasa z chwilą rozpoczęcia pierwszego zebrania tego organu 
następnej kadencji, a przed tym terminem w przypadku:  
1) zrzeczenia się mandatu;  
2) skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej;  
3) odwołania przez zgromadzenie wyborcze, które dokonało wyboru;  
4) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi w art. 

83 ust. 1 pkt 1–6 Ustawy o izbach lekarskich;  
5) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego określonego w art. 39 pkt 1–

2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;  
6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe;  
7) zawieszenia prawa wykonywania zawodu uchwałą okręgowej rady lekarskiej;  
8) śmierci lekarza;  
9) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przez sąd lekarski.  



2. Mandat Prezesa ORL oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
wygasa z chwilą dokonania wyboru ich następców.  

3. Skreślenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie skutkuje wygaśnięciem mandatu członka 
organu Naczelnej Izby Lekarskiej, w przypadku gdy powodem skreślenia jest 
wpisanie lekarza na listę członków innej okręgowej izby lekarskiej.  

4. W razie wygaśnięcia mandatu na miejsce członka organu izby lekarskiej wstępuje 
kandydat, który w wyborach do tego organu uzyskał kolejną największą liczbę 
głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje 
kolejność umieszczenia na liście kandydatów.  

5. Mandat członka organu izby lekarskiej może być zawieszony na czas określony na 
wniosek tego członka lub z inicjatywy organu, którego jest on członkiem. Uchwałę w 
sprawie zawieszenia organ podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 

 
§ 14 

Uchwały organów OIL podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków danego organu. 
 

§ 15 
1. W sprawach związanych z przyznaniem uprawnień bądź nałożeniem obowiązków 

organy Okręgowej Izby Lekarskiej podejmują uchwały. 
2. Organy Okręgowej Izby Lekarskiej mogą wyrażać swoją wolę w formie stanowiska lub 

opinii. 
§ 16 

1. Odwołania od uchwał Okręgowej Rady Lekarskiej rozpatruje Naczelna Rada Lekarska. 
2. Powyższego przepisu nie stosuje się do uchwał podejmowanych w postępowaniu w 

zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarza. 
3. Do uchwał organów Izby Lekarskiej w sprawach stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu, bądź jego pozbawienia z powodu niezdolności do wykonywania zawodu, 
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji 
administracyjnych. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do Sądu Najwyższego uchwałę 
organu izby lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem, w terminie 6 miesięcy od 
dnia jej otrzymania. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy bądź ją 
uchyla i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi 
samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w 
ust. 4, ma prawo zwrócić się do organu OIL o przekazanie podjętej przez ten organ 
uchwały. Organ izby lekarskiej przekazuje uchwałę w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia wystąpienia ministra właściwego do spraw zdrowia. 

§ 17 
1. Na wniosek odpowiednio Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Przewodniczącego 

Okręgowego Sądu Lekarskiego lub Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego 
członkiem organów izby lekarskiej lub wykonującego czynności na rzecz izby 
lekarskiej bez prawa do wynagrodzenia na czas wykonywania czynności członka 
organu izby lekarskiej lub na czas wykonywania czynności na rzecz izby lekarskiej. 

2. Okręgowa Rada Lekarska w Koszalinie określa zasady i tryb zwrotu kosztów podróży 
oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków OIL w Koszalinie 
w związku z wykonywaniem czynności na rzecz OIL w Koszalinie. 

 
§ 18 

1. Bez zgody Okręgowej Rady Lekarskiej zakład pracy nie może wypowiedzieć umowy o 
pracę lekarzowi pełniącemu funkcję z wyboru w organach OIL w Koszalinie, tj.: 

1) w Okręgowej Radzie Lekarskiej w Koszalinie, 



2) w Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Koszalinie, 
3) w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Koszalinie, 
4) Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej w Koszalinie i jego 
zastępcom, a także warunków pracy i płacy na jego niekorzyść. 

2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku, gdy zachodzą przyczyny 
określone w art. 40 i 43 Kodeksu Pracy. 

 
V    Prawa i obowiązki członków Izby Lekarskiej. 

 
§ 19 

1. Na listę Okręgowej Izby Lekarskiej wpisuje się lekarzy spełniających łącznie 
następujące warunki: 

1) posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, 
2) zamierzających wykonywać zawód na obszarze działania Okręgowej Izby 

Lekarskiej. 
2. Lekarzy spełniających warunek określony w ust. 1 pkt. 1) lecz nie wykonujących 

zawodu wpisuje się na listę na ich wniosek. 
3. W razie wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych 

izb lekarskich, lekarz podlega wpisowi na listę członków wybranej przez siebie izby. 
4. Do uchwał ORL w sprawach stwierdzenia prawa wykonywania zawodu bądź jego 

pozbawienia z powodu niezdolności do wykonywania zawodu stosuje się przepisy kpa 
w części dotyczącej decyzji administracyjnej tj. od art. 104 do 113 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

                                                               
§ 20 

1. Skreślenie z listy członków Izby Lekarskiej następuje wskutek: 
1) przeniesienia się lekarza do innej okręgowej izby lekarskiej, 
2) złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się  prawa wykonywania zawodu 

lekarza, z wyjątkiem przypadku, gdy przeciwko temu lekarzowi toczy się 
postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, 

3) utraty prawa wykonywania zawodu na skutek zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w art. 14 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

4) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu, 
5) śmierci lekarza. 

2. Skreślenia dokonuje Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. 
 

§ 21 
  Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej obowiązani są przestrzegać : 

1. zasad etyki i deontologii, oraz innych przepisów związanych z wykonywaniem  
zwodu lekarza, 

2. uchwał władz i organów samorządu lekarzy. 
 

§ 22 
  Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej maja prawo : 

1) wybierać i być wybierani do organów izb lekarskich, 
2) być informowanymi o działalności izb lekarskich, 
3) korzystać: 

a) z pomocy Okręgowej Izby Lekarskiej w zakresie doskonalenia zawodowego, 
b) z pomocy Okręgowej Izby lekarskiej w zakresie ochrony właściwych 

warunków wykonywania zawody lekarza, 
c) z ochrony i pomocy prawnej Okręgowej Izby Lekarskiej w sprawach 

związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, 
d) ze świadczeń socjalnych Okręgowej Izby Lekarskiej oraz działalności 

samopomocowej. 
 



§ 23 
Szczegółowy tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu   
lekarza i lekarza dentysty w tym wykonywania zawodu przez lekarzy z UE oraz lekarzy 
cudzoziemców nie będących obywatelami jednego z państw członkowskich UE i 
prowadzenia rejestru lekarzy reguluje uchwała Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z 
dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach 
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia 
rejestru lekarzy. 

§ 24 
1. W przypadku braku odrębnych przepisów prawa, OIL w Koszalinie obowiązana jest 

przy załatwianiu indywidualnych spraw członka OIL w Koszalinie przestrzegać 
terminów przewidzianych w kpa art. 35 § 1-3 co do zasady załatwiać sprawy bez 
zbędnej zwłoki. 

2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu 
o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub 
w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed 
którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, 
którymi rozporządza ten organ. 

3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż 
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu 
odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.  

 
VI  Maj ątek i gospodarka finansowa Izby Lekarskiej. 

 
§ 25 

1. Majątek Izby Lekarskiej stanowią środki finansowe oraz ruchomości i nieruchomości. 
2. Majątek Izby lekarskiej powstaje: 

a) ze składek członkowskich, 
b) z zapisów, darowizn i dotacji, 
c) z wpływów z działalności gospodarczej, 
d) z innych wpływów. 

3. Majątkiem OIL zarządza Okręgowa Rada Lekarska. 
 

§ 26 
Nie opłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

 
§ 27 

1.  Odpowiedzialnym za gospodarkę finansowa Izby Lekarskiej jest Skarbnik realizujący 
swoje zadania przy pomocy Głównej Księgowej Izby Lekarskiej. 

 2.  Organem nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki finansowej jest Okręgowa Komisja 
Rewizyjna. 

 
VII Odpowiedzialność zawodowa 

 
§ 28 

1. Członkowie OIL w Koszalinie podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie 
etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza tj. za 
przewinienie zawodowe. 

2. Szczegółowe zasady podlegania odpowiedzialności zawodowej członków OIL 
określone zostały w Rozdziale 5 Ustawy o izbach lekarskich. 
 

 



VIII  Biuro Izby Lekarskiej. 
 

§ 29 
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie stanowi wyodrębnioną jednostkę 
organizacyjną do obsługi organów Izby Lekarskiej i jej członków w sprawach zawodowo-
samorządowych. 

§ 30 
Zasady i tryb działania poszczególnych stanowisk pracy biura określa Regulamin Działania 
Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie zatwierdzony uchwałą Okręgowej Rady 
Lekarskiej. 

§ 31 
Szczegółowe obowiązki zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy zasady 
czynności, stanowiące załączniki do zawartych umów. 

 
§ 32 

Liczbę zatrudnionych oraz formę zatrudnienia na poszczególnym stanowisku pracy określa 
uchwałą Okręgowa Rada Lekarska. 

               
IX Postanowienia końcowe. 

                                                    
§ 33 

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.). 

 
§ 34 

Statut i jego zmiany zatwierdza uchwałą Okręgowy Zjazd Lekarzy. 


