Załącznik do uchwały nr 8/2011
[30/OZL/VI/2011]
STATUT OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU
TEKST JEDNOLITY

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, zwana dalej Izbą działa na podstawie
ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich i niniejszego statutu.
§2
Izba jest jednostką organizacyjną samorządu lekarzy i lekarzy dentystów
posiadającą osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Izby jest miasto Płock.
2. Izba działa na terenie określonym Uchwałą Nr 80/99/III Naczelnej Izby
Lekarskiej z dnia 26 listopada 1999r.ze zmianami w sprawie obszarów,
siedzib i nazw okręgowych izb lekarskich.
§4
Izba ma prawo ustanowić znak firmowy, odznakę członkowską oraz wzór
legitymacji.
§5
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o lekarzu, należy przez to
rozumieć również lekarza dentystę.
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Rozdział II
Zadania Izby i zasady działania samorządu lekarzy
§6
Zadaniem Izby jest w szczególności:
sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym
wykonywaniem zawodu lekarza,
ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i
deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,
integrowanie środowiska lekarskiego,
zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa,
polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i
jednostkami badawczo – rozwojowymi w kraju i za granicą,
prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy
materialnej dla lekarzy i ich rodzin,
zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą Izby

9) organizacja i nadzorowanie przebiegu staży podyplomowych lekarzy i
lekarzy dentystów,
10) realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o
zwodzie lekarza i lekarza dentysty.
11) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami
2. Izba realizuje zadania ustawowe poprzez:
1) przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru
lekarzy,
2) negocjowanie warunków pracy i płac,
3) sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do
wykonywania zawodu lekarza,
4) współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,
5) przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko
ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska
w służbie zdrowia,
6) opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów
dotyczących wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich
wydanie,
7) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed i
podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,
8) prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu
lekarza,
9) sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie odpowiedzialności
zawodowej oraz sądownictwa polubownego,
10) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych
członków samorządu lekarzy,
11) współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami
politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami
społecznymi w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i
warunków wykonywania zawodu lekarza,
12) uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód
lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13) działalność wydawniczą
3. Izba może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać udziały w
takich spółkach.
§7
1. Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata.
2. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż
przez dwie następujące po sobie kadencje.

3. Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym
przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby
lekarskiej, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania
zawodu.
5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby lekarskiej
z wyłączeniem lekarzy ukaranych karą nagany oraz zawieszenia prawa
wykonywania zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.
6. Na członków sądu lekarskiego mogą kandydować lekarza wykonujący
zawód nieprzerwanie co najmniej od 7 lat.
§8
Mandat członka organu izby lekarskiej wygasa wskutek:
1. śmierci,
2. zrzeczenia się mandatu,
3. skreślenia z listy członków izby lekarskiej,
4. odwołania przez organ, który dokonał wyboru,
5. utraty obywatelstwa polskiego,
6. ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karą zawieszenia
prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do
trzech lat oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu,
7. skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw
publicznych lub zakazu wykonywania zawodu lekarza.
§9
Uchwały organów samorządu lekarzy podejmowane są zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
1. Na listę członków Izby wpisuje się lekarzy spełniających łącznie następujące
warunki:
1) posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza,
2) zamierzających wykonywać lub wykonujących zawód na obszarze działania
izby.
2. Lekarz spełniający warunki określone 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.
§ 11
Skreślenie z listy członków Izby następuje wskutek:
1)śmierci,
2)pozbawienia prawa wykonywania zawodu:

- z mocy orzeczenia sądu lekarskiego lub wyroku sądowego,
- z powodu niezdolności do wykonywania zawodu,
3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
4) przeniesienia na teren innej izby.
§ 12
Członkowie samorządu lekarzy obowiązani są do:
1) przestrzegania zasad etyki i deontologii oraz innych przepisów
związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
2) przestrzegania uchwał władz i organów samorządu lekarzy,
3) przestrzegania postanowień Statutu,
4) stałego doskonalenia zawodowego,
5) regularnego opłacania składek członkowskich.
6) dbania o dobre imię Izby i do przestrzegania norm współżycia
społecznego.
§ 13
Członkowie samorządu lekarzy mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów samorządu lekarzy,
2) korzystać z pomocy izby lekarskiej w zakresie rozwijania kwalifikacji
zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania
zwodu,
3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izby lekarskiej,
4) korzystać ze świadczeń instytucji izby lekarskiej i działalności
samopomocowej.
Rozdział IV
Organy Izby
§ 14
Organami izby są:
1. okręgowy zjazd lekarzy,
2. okręgowa rada lekarska,
3. okręgowa komisja rewizyjna,
4. okręgowy sąd lekarski,
5. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
§ 15
1. Najwyższą władzą Izby jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą
członkowie izb poprzez swych delegatów, a także z głosem doradczym – nie
będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
2. Delegatów wybiera się w poszczególnych rejonach, obejmujących części
obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa rada
lekarska.
3. Mandat delegata trwa 4 lata.

§ 16
1. Okręgowa rada lekarska zwołuje, co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery
lata, zjazd sprawozdawczo – wyborczy.
2. Okręgowa rada lekarska może, w zależności od potrzeb, zwołać też
nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy,
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej
3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej
4) na wniosek, co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej
3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu
miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania
4. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których
został zwołany
§ 17
Okręgowy zjazd lekarzy w szczególności:
1) podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby,
2) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby,
3) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady
lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego i
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
4) ustala organizację organów izby i tryb ich działania,
5) ustala liczbę członków organów izby i zastępców okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej,
6) dokonuje wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej,
członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu
lekarskiego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i
jego zastępców,
7) dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
§ 18
1. Okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium.
Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: prezes oraz wybrani przez
radę zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie.
2. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach
określonych uchwałą rady.
§ 19
1. Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy
okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:
1) przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty albo
ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
2) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
3) wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 3-9 oraz
ust. 2 pkt. 2-8, 10 i 11 ustawy o izbach lekarskich,
4) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,

5) sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
6) składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne
sprawozdania z działalności,
7) prowadzi bieżące sprawy izby,
8) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.
9) powołuje w drodze uchwały komisje problemowe i ich
przewodniczących, które wykonują czynności opiniodawczo- doradcze
dla potrzeb ustawowych organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku,
w tym Rady i jej Prezydium, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, Komisji Rewizyjnej, oraz uchwala ich
regulaminy
10) działalność w organach izby opiera się na społecznej pracy ich członków,
11) w zależności od potrzeb, określa zasady oraz formy zwrotu kosztów
poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach organów izby przez ich
członków.
2. Szczegółowy tryb pracy oraz zadania Rady OIL, Prezydium i jego członków
określa Regulamin Organizacyjny Rady OIL, przyjmowany w drodze odrębnej
uchwały.
§ 20
Przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu
okręgowego sądu lekarskiego oraz okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności
zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i
jej prezydium.
§ 21
Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu
zjazdowi lekarzy,
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie
Lekarskiej.
§ 22
Okręgowy sąd lekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz
sprawuje sądownictwo polubowne,
2) składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy.
§ 23
Okręgowy
rzecznik
odpowiedzialności
zawodowej
prowadzi
postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy, zgodnie z
procedurami wynikającymi z odrębnych przepisów prawnych

Rozdział V
Odpowiedzialność zawodowa
§ 24
Członkowie samorządu lekarzy podlegają odpowiedzialności zawodowej
przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i
deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu
lekarza.
§ 25
Sąd lekarski może orzeka kary zgodne z katalogiem w ustawie.

Rozdział VI
Zakres działania i zadania Biura Okręgowej Izby Lekarskiej
§ 26
1. Biuro OIL stanowi aparat pomocniczy do obsługi administracyjnej Rady, jej
Prezydium, pozostałych organów OIL i komisji problemowych.
2. Do zakresu działania Biura OIL należy zapewnienie warunków należytego
wykonywania wszystkich zadań spoczywających na samorządzie zawodowym
lekarzy, tj.
1) zadań własnych
2) zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej;
3) zadań wykonywanych na podstawie przepisów o izbach lekarskich, zawodzie
lekarza i lekarza dentysty, przepisów wykonawczych do tych ustaw, uchwał
podejmowanych przez Naczelną i Okręgową Radę Lekarską i jej Prezydium
§ 27
W skład Biura OIL wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) kierownik Biura
2) stanowisko pracy d.s. rejestru lekarzy i prawa wykonywania zawodu, rejestru praktyk
prywatnych

3) stanowisko pracy Biura Okręgowego Sądu Lekarskiego,
4) stanowisko pracy Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej
5) księgowa
6) informatyk
7) radca prawny
8) stanowisko d.s. gospodarczo-porządkowych

2.Szczegółowe zakresy czynności dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych
stanowiskach pracy w Biurze OIL ustala prezes Rady OIL, który zgodnie z Kodeksem Pracy
jest ich pracodawcą.

3.Dopuszcza się możliwość wykonywania zadań przewidzianych dla
poszczególnych stanowisk pracy, określonych w ust. 1, w ramach umów
cywilnoprawnych z osobami fizycznymi lub prawnymi
4. Biurem OIL kieruje osoba z wykształceniem wyższym.
Rozdział VII
Majątek i gospodarka finansowa.
§ 28
1. Majątek Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku stanowi fundusz oraz
ruchomości i nieruchomości
2. Na fundusz składa się:
1) składki członkowskie
2) zapisy, darowizny, dotacje i refundacje
3) inne wpływy
§ 29
1. Podstawą gospodarki finansowej okręgowej izby lekarskiej jest przyjęty w
drodze uchwały zjazdu lekarzy budżet obejmujący okres roku kalendarzowego.
2. Plan budżetowy okręgowej izby lekarskiej sporządza się z podziałem na:
1) plan działalności finansowanej ze składek członkowskich, opłat i innych
wpłat dokonywanych przez lekarzy i lekarzy dentystów;
2) plan działalności finansowanej z dotacji,
3) plan działalności biuletynu okręgowej izby lekarskiej;
4) plan przychodu i kosztów.
§ 30
1. Ujęte w budżecie okręgowej izby lekarskiej przychody stanowią prognozy ich
wielkości.
2. Wydatki mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie
budżetu
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
4) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań.

§ 31
Zamieszczenie w budżecie przychodów z określonych źródeł lub wydatków na
określone cele nie stanowi podstawy roszczeń bądź zobowiązań wobec osób
trzecich ani roszczeń tych osób.
§ 32
1. Majątkiem i funduszem izby lekarskiej zarządza okręgowa rada lekarska
2. Nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych sprawują
odpowiednio prezes i skarbnik rady lekarskiej
§ 33
1.Projekt budżetu okręgowej izby lekarskiej, na podstawie założeń przyjętych przez okręgową
radę lekarską przygotowuje skarbnik.

2.Projekt budżetu skarbnik, po zaopiniowaniu przez komisję właściwą w
sprawach finansów, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej.
3.Budżet okręgowej izby lekarskiej uchwala okręgowy zjazd lekarzy na wniosek
rady lekarskiej.
§ 34
Okręgowy zjazd lekarzy może upoważnić okręgową radę lekarską do
przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu w
ramach posiadanych środków finansowych.
§ 35
1.Umarzanie należności następuje na podstawie uchwały rady lekarskiej lub
działającej z jej upoważnienia prezydium tej rady.
2.Dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych okręgowej rady lekarskiej
wymagają dwóch podpisów: prezesa lub/i sekretarza lub/i skarbnika.
§ 36
1 Okręgowa Izba Lekarska w Płocku gromadzi środki pieniężne na rachunkach
bankowych.
2.Środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych dysponują: skarbnik,
sekretarz oraz prezes OIL
§ 37
1. Za realizację budżetu okręgowej izby lekarskiej odpowiedzialność ponoszą:
1) skarbnik
2) prezes okręgowej rady lekarskiej;
3) prezydium rady lekarskiej.
2. Skarbnik składa okręgowej radzie lekarskiej, półroczne sprawozdanie o stanie
realizacji budżetu, zaopiniowanie przez komisję właściwą w sprawach
finansowych.
§ 38
Do zadań Komisji Finansów OIL należy:
1) opiniowanie projektu budżetu;
2) bieżąca analiza sytuacji finansowej izby i zgłaszanie, w razie, gdy jest to
uzasadnione sytuacją finansową, propozycji zmian do budżetu;

3) opracowywanie ramowych założeń gospodarki finansowej samorządu na rok
następny;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę OIL
§ 39
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu OIL zatwierdza Okręgowy Zjazd
Lekarzy po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej
§ 40
1.Sprawozdanie finansowe izby lekarskiej sporządza się zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowości.
2.Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg
rachunkowych.
3. Sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat;
3) informacji dodatkowej.
4.Sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu przez Radę OIL podpisuje,
podając datę podpisu, osoba sporządzająca oraz Prezes Rady OIL
§ 41
Nadzór nad prawidłowym i bieżącym prowadzeniem ewidencji składek przez
wyznaczonego pracownika Biura OIL sprawuje skarbnik OIL.
§ 42
W przypadku stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez
okres przekraczający 6 miesięcy należy:
1) skierować do członka samorządu upomnienie z wyznaczeniem terminu do
uregulowania należności,
2) po bezskutecznym upływie terminu wymienionego w punkcie 1 należy
przeprowadzić z członkiem samorządu zalegającym z opłatą składki
członkowskiej rozmowę ostrzegawczą z wyznaczeniem dodatkowego terminu
do zapłaty oraz ostrzeżeniem o grożącej odpowiedzialności majątkowej,
3) po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu zapłaty zastosować
przewidziany w ustawie o izbach lekarskich tryb ściągnięcia należności w
drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
§ 43
Część składek określona procentowo uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy,
należna Naczelnej Izbie Lekarskiej, przekazuje w ustalonych terminach
§ 44
1.Dowody księgowe dokumentujące koszty lub zobowiązania podlegają
sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym.
2. Sprawdzenia dowodów księgowych pod względem merytorycznym dokonuje
odpowiednio Przewodniczący OIL i Skarbnik
§ 45

Okręgowa Rada Lekarska prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o zasadach rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 692 z późn. zm.).
§ 46
1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez
Okręgową Radę
Lekarską w drodze uchwały.
2.Wszystkie zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i
są przyjmowane w drodze uchwały okręgowego zjazdu lekarzy.

