
[37/OZL/VII/2017] 
Załącznik nr 1 do uchwały 2/ORL/VII/2017 

    
  REGULAMIN 37. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W PŁOCKU 
 

Regulamin opracowano na podstawie: Ustawy o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 roku i Uchwały 
X Krajowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie z 30 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu wyborów do 
organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów. 
 
 

Rozdział I 
Uczestnicy i goście Zjazdu 

§ 1. 
1. W Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, zwanym dalej „Zjazdem” mogą uczestniczyć z głosem 

stanowiącym delegaci oraz z głosem doradczym niebędący delegatami członkowie ustępującej rady, 
okręgowej komisji rewizyjnej, sądu oraz okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej ustępującej 
kadencji. 

2. W Zjeździe mogą również uczestniczyć zaproszeni goście, bez udziału w głosowaniu. 
3. Posiedzenia zjazdu są jawne dla członków samorządu lekarskiego. 

 
§ 2. 

1. Obecność delegata na Zjeździe jest obowiązkowa 
2. Uczestnik Zjazdu stwierdza swoją obecność na posiedzeniu podpisem na liście obecności, sporządzonej 

odrębnie dla delegatów i dla pozostałych uczestników. 
 

Rozdział II 
Przebieg obrad 

§ 3. 
1. Obrady Zjazdu odbywają się na posiedzeniu plenarnym 
2. Posiedzenie Zjazdu jest jawne. Jawność posiedzeń Zjazdu zapewnia się w szczególności poprzez 

umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzania sprawozdań z posiedzeń. 
3. Za zgodą, co najmniej połowy delegatów, Zjazd może uchwalić tajność posiedzenia w określonej 

sprawie. 
§ 4. 

Zjazd otwiera Prezes OIL, który prowadzi obrady Zjazdu do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu. 
 

§ 5. 
W początkowej części Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcy 
Przewodniczącego oraz Sekretarza/y Zjazdu 

                  
§ 6. 

Przewodniczący Zjazdu, przy pomocy pozostałych członków Prezydium: 
1. Czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Zjazdu jak też porządku na sali obrad 
2. Kieruje przebiegiem Zjazdu, zgodnie z porządkiem obrad 
3. Zarządza głosowania w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie 
 

§ 7. 
1. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zjazdu, jego Zastępcy i Sekretarza/y, dalej 
Zjazd: 

- Przyjmuje w głosowaniu jawnym regulamin zjazdu 
- Ustala porządek obrad zjazdu 
- Wybiera Komisje: 

a. Mandatową, która sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza, czy Zjazd jest uprawniony 
do podejmowania uchwał i dokonywania wyborów 

b. Uchwał i Wniosków, która przyjmuje propozycje w sprawie uchwał Zjazdu oraz przygotowuje ich 
projekty 
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c. Regulaminową, która dokonuje wykładni Regulaminu Zjazdu 
d. Skrutacyjną, jeśli zjazd ma charakter wyborczy 
2. Zjazd może dokonać także wyboru innych Komisji niewymienionych w ust.1. 
 
      § 8. 
1. Każda komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza 
2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności. 
3. Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. 

 
      § 9. 

Przewodniczący Zjazdu po dokonaniu wyborów Komisji, podaje miejsce i czas, w których przyjmowane będą: 
- przez Komisję Uchwał i Wniosków - propozycje dotyczące uchwał 
- przez Komisję Wyborczą - zgłoszenia kandydatów do organów OIL 

 
§ 10. 

1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porządkiem 
dziennym 

2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku 
obrad składają zgłoszenia do dyskusji u Sekretarza Zjazdu, prowadzącego listę dyskutantów 

3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu wg kolejności zgłoszeń. 
Przewodniczącemu Rady, ustawowych organów OIL oraz zaproszonym gościom można udzielić głosu 
poza kolejnością. 

4. Przewodniczący Zjazdu może nie udzielić głosu uczestnikowi, który chce zabrać głos w dyskusji nad 
tą samą sprawą więcej niż dwa razy 

5. Przewodniczący może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu swoim odbiega od 
przedmiotu obrad, określonego w porządku dziennym, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi, odebrać 
przemawiającemu głos. 

6. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji, Przewodniczący 
Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi. 

                          
§ 11. 

1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad lub poza kolejnością w dyskusji, jedynie 
dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Przemówienie poza porządkiem obrad nie może 
trwać dłużej niż 3 minuty. 

2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o: 
- przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia 
- uchwalenie tajności posiedzenia 
- zamknięcie listy mówców 
- zamknięcie dyskusji 
- odesłanie do komisji 
- głosowanie imienne 
- zmianę porządku dziennego 
- przeprowadzenie głosowanie 
- uchwalenie tajności głosowania 
- ograniczenie czasu przemówień 
- stwierdzenie kworum 
- przeliczenie głosów 

3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego przeciwnika 
wniosku, jeśli taki się zgłosi. 

         
§ 12. 

1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub innymi wnioskami i propozycjami, zgłoszonymi w 
toku obrad, Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd 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 delegatów do glosowania przez 
Przewodniczącego Zjazdu. 

2. Porządek głosowania nad projektami uchwał na posiedzeniu Zjazdu jest następujący: 
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- głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede 
wszystkim tymi, których przyjęcie lub odroczenie rozstrzyga o innych 
poprawkach 

- głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami 
3. Przewodniczący Zjazdu ustala porządek głosowania nad projektami uchwał i poprawek do nich 
4. Głosowanie w sprawach, określonych w ust. 1 przeprowadza się jawnie przez podniesienie mandatu, 

przy czym Sekretarze obliczają głosy i przedstawiają Przewodniczącemu wyniki głosowania. 
5. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza 

Komisja Skrutacyjna 
6. Zjazd podejmuje uchwały większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby 

delegatów 
                      

§ 13. 
1. W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazd może podejmować lub przyjmować: 

- rezolucje - zawierające wezwania skierowane do określonego adresata o 
podjęcie, wskazanego w rezolucji działania 

- stanowiska - wyrażającego pogląd lub wolę Zjazdu w określonej sprawie 
deklaracje - zawierające zobowiązania do określonego postępowania 

- apele- zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia 
inicjatywy lub zadania 

 
Rozdział 3 

Ogólne przepisy wyborcze 
 

         § 14. 

Regulamin określa tryb wyborów w odniesieniu do: 

1. członków organów izb lekarskich; 

2. stanowisk funkcyjnych i innych stanowisk w organach izb lekarskich; 

3. delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. 

§ 15. 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Organ - okręgowy zjazd lekarzy, okręgową radę lekarską, okręgowego rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej i jego zastępców, okręgowy sąd lekarski, okręgową komisję rewizyjną, 

2. Krajowy Zjazd Lekarzy - delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, w liczbie ustalonej przez Krajową 
Komisję Wyborczą 

3. Ogólna liczba członków organu – liczbę członków innego niż okręgowy zjazd lekarzy organu izby 
lekarskiej, ustaloną na podstawie przepisów ustawy i uchwały, a w przypadku okręgowego zjazdu 
lekarzy – liczbę wybranych delegatów na okręgowy zjazd lekarzy równą co najmniej połowie liczby 
mandatów ustalonych przez okręgową komisję wyborczą, zgodnie z przepisami uchwały, jednak nie 
mniejszą niż 40 osób; 

4.    Zgromadzenie wyborcze - okręgowy zjazd lekarzy (nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy) i zebranie 
innego organu okręgowej izby lekarskiej, zwołane w celu przeprowadzenia wyborów lub głosowania 
nad wnioskiem o odwołanie; 

5.    Ogólna liczba członków zgromadzenia wyborczego - ogólną liczbę członków organu 

6.   Stanowisko funkcyjne - przewodniczącego, rzecznika i zastępcę przewodniczącego, sekretarza, zastępcę 
sekretarza i skarbnika okręgowej rady lekarskiej, przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego i 
przewodniczącego okręgowej komisji 

7.   Inne stanowisko - stanowisko z wyboru w organie izby lekarskiej, określone w uchwale, inne niż 
wymienione w pkt 6; 

8.   Kandydat - kandydata na członka organu izby lekarskiej, na stanowisko funkcyjne lub inne stanowisko 
albo na delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy;  
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9.   Zwykła większość głosów - liczbę głosów oddanych na kandydata większą od liczby głosów oddanych 
na innych kandydatów albo za wnioskiem większą od liczby głosów przeciwnych; 

10. Bezwzględna większość głosów - liczbę głosów oddanych na kandydata lub za wnioskiem, co najmniej 
o jeden głos większą od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów; 

11. Kwalifikowana większość głosów – liczbę głosów oddaną na kandydata lub za wnioskiem, większą od 
bezwzględnej i zwykłej większości głosów, określoną w uchwale; 

12. Kworum wyborcze - określoną przepisami uchwały liczbę członków zgromadzenia wyborczego, w 
obecności, których zgromadzenie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów lub głosowania w 
trybie odwołania. 

§ 16. 

1. Wybory do organów izb lekarskich, na stanowiska funkcyjne i inne stanowiska w tych organach oraz 
delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów. 

2. Wybory, o których mowa w ust. 1, są równe. 

3. Głosować można tylko osobiście. 

4. Warunkiem wyboru na członka organu izby lekarskiej, na stanowisko funkcyjne lub inne stanowisko 
oraz na delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy jest uzyskanie przez kandydata liczby głosów nie mniejszej 
niż 5% ogólnej liczby członków zgromadzenia wyborczego, jednak nie mniej niż 3 głosy, z 
zachowaniem wymogu uzyskania odpowiednio zwykłej lub bezwzględnej większości głosów. 

§ 17. 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2: 

- na okręgowym zjeździe lekarzy – delegatom wybranym na zebraniach 
lekarzy rejonów wyborczych; 

- na zebraniach organu izby lekarskiej – członkom tego organu. 

2. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje lekarzom: 

- ukaranym karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

- wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny w postaci pozbawienia 
praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu albo sąd czy prokurator 
wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego zawieszenia w 
wykonywaniu zawodu; 

- wobec których okręgowa rada lekarska podjęła prawomocną uchwałę o 
zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na podstawie postępowania 
określonego w art. 11 ust. 4 albo art. 12 ust. 3 lub 4 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 
857). 

§ 18. 

1. Bierne prawo wyborcze przysługuje na okręgowym zjeździe lekarzy - delegatom na zjazd, z 
zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4, 5; 

2. Bierne prawo wyborcze do sądów lekarskich przysługuje lekarzom wykonującym zawód 
nieprzerwanie, co najmniej przez siedem lat. 

3.  Bierne prawo wyborcze na stanowisko rzecznika lub i jego zastępców przysługuje lekarzom 
nieprzerwanie wykonującym zawód, przez co najmniej 5 lat. 

4. Bierne prawo wyborcze do okręgowego sądu lekarskiego przysługuje także członkom ustępującego 
sądu zgłoszonym w trybie określonym w § 16 ust.5, którzy nie są delegatami na okręgowy zjazd lekarzy. 

5. Bierne prawo wyborcze na stanowisko zastępcy rzecznika przysługuje także ustępującemu rzecznikowi 
i jego zastępcom zgłoszonym w trybie określonym w § 16 ust. 6, którzy nie są delegatami na okręgowy 
zjazd lekarzy. 
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6. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje lekarzom: 

- zawieszonym w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 11 ust. 4 
albo art. 12 ust. 3 lub 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

- wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny w postaci pozbawienia 
praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu albo sąd wydał 
postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego zawieszenia w 
wykonywaniu zawodu; 

- skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo; 

- ukaranym jedną z kar wymienionych w art. 42 ust. 1 pkt 2-3 ustawy 

do czasu ustania przyczyny zawieszenia, upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został 
orzeczony środek zapobiegawczy. 

§ 19. 

1. Mandat delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy lub członka organu izby uzyskuje się na okres kadencji. 

2. Mandat delegata na zjazd wygasa w dniu poprzedzającym okręgowy sprawozdawczo-wyborczy zjazd 
lekarzy lub Krajowy Zjazd Lekarzy. 

3. Mandat przewodniczącego, rzecznika wygasa z chwilą dokonania nowego wyboru na to stanowisko. 

4. Mandat członka organu izby lekarskiej, innego niż okręgowy zjazd lekarzy, na stanowisko funkcyjne 
inne niż określone w ust. 3, lub na inne stanowisko w tym organie, wygasa z chwilą rozpoczęcia 
pierwszego zebrania tego organu następnej kadencji. 

§ 20. 

1. Wygaśnięcie lub utrata mandatu członka organu izby lekarskiej oraz delegata na Krajowy Zjazd 
Lekarzy, a także utrata stanowiska funkcyjnego oraz innego stanowiska, następuje przed upływem 
kadencji odpowiednio na skutek: 

- śmierci lekarza; 

- zrzeczenia się mandatu; 

- skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej, z zastrzeżeniem ust. 2; 

- odwołania przez zgromadzenie wyborcze, które dokonało wyboru; 

- ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi 
w art. 42 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy; 

- prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia 
praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu lekarza albo orzeczenia 
przez sąd środka zapobiegawczego zakazu wykonywania zawodu; 

- prawomocnej uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie zawieszenia 
lekarzowi prawa wykonywania zawodu, 

- prawomocnego skazania przez sąd za umyślne przestępstwo; 

- odwołania składu organu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej z powodu przeniesienia się na obszar działania 
innej izby lekarskiej powoduje utratę mandatu członka organu i zajmowanego stanowiska funkcyjnego 
lub innego stanowiska wyłącznie w okręgowej izbie lekarskiej, z której listy członków został skreślony i 
utratę mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy. 

3. W przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy, członka innego 
organu izby lekarskiej albo delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy, przed upływem kadencji, mandat 
uzyskuje kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i ponownie wyraził 
zgodę na objęcie mandatu i nie utracił biernego prawa wyborczego. Przy równej liczbie głosów decyduje 
losowanie, które przeprowadza przewodniczący właściwej komisji wyborczej. 
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4.  Zasada, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy wyborów na stanowiska funkcyjne i inne stanowiska oraz 
utraty mandatu na skutek odwołania organu. 

5. Odwołanie składu okręgowej rady lekarskiej, zespołu zastępców rzecznika nie powoduje odwołania 
odpowiednio przewodniczącego lub rzecznika. 

6. Wybór członka organu lub osoby zajmującej stanowisko funkcyjne do innego organu lub na inne 
stanowisko funkcyjne powoduje utratę posiadanego mandatu lub stanowiska funkcyjnego, z wyjątkiem 
mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy lub delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy. 

§ 21. 

1. Głosowanie w czasie zgromadzenia wyborczego odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowanych 
kart do głosowania. 

2. Wzory kart do głosowania w zgromadzeniach wyborczych ustala okręgowa komisja wyborcza. 

3. Wyboru dokonuje się przez wskazanie na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), na którego 
(których) głosujący oddaje swój głos. 

4.  Głos uznaje się również za ważny, jeżeli na karcie do głosowania nie znajduje się wskazanie żadnego 
kandydata. 

5. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań na karcie do głosowania jest większa od liczby 
mandatów do obsadzenia lub gdy karta do głosowania została przedarta w całości. 

6. Oddanie głosu potwierdza się na liście uczestników zgromadzenia wyborczego uprawnionych do 
głosowania.  

§ 22. 

Kworum wyborcze stanowi w przypadku zebrania zgromadzenia wyborczego, – co najmniej połowa ogólnej 
liczby członków tego zgromadzenia, jednak nie mniej niż: 

1. w przypadku okręgowego zjazdu lekarzy – 25 osób, 

2. w przypadku okręgowej rady lekarskiej – 7 osób, 

3. w przypadku innego organu – 5 osób. 

§ 23. 

Wybory są ważne, gdy spełnione są łącznie warunki: 

1. zachowany został 14-dniowy termin powiadomienia o terminie i miejscu wyborów wszystkich 
uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu wyborczym; 

2. spełnione zostało kworum wyborcze zgromadzenia wyborczego; 

3. liczba kandydatów nie została ograniczona; 

4. zachowana została tajność głosowania; 

5. zachowano warunki określone w § 3, 4 i 5; 

6. liczba wybranych członków organu lub delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy jest równa lub większa 
od połowy ogólnej liczby członków organu lub liczby delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. 

§ 24. 

W składzie organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy należy zapewnić liczbę mandatów 
dla lekarzy dentystów proporcjonalną do liczby członków izby będących lekarzami dentystami, z 
uwzględnieniem ust. 2-3. Spośród zgłoszonych kandydatur głosujący dokonuje wyboru członków tych organów 
i delegatów odrębnie spośród lekarzy i spośród lekarzy dentystów. 
 

Rozdział 4 
Okręgowa Komisja Wyborcza 

§ 25. 
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1. Okręgowa Komisja Wyborcza jest właściwa w sprawach przygotowania, organizacji, przeprowadzania 
i nadzorowania wyborów przewodniczącego, rzecznika lub do organów izb lekarskich, na stanowiska 
funkcyjne oraz inne stanowiska i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy 

2.  Członkowie komisji wyborczej wybierani są w liczbie ustalonej przez zjazd na okres kadencji, zgodnie 
z przepisami uchwały, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, jednak nie mniejszej niż 5 
osób. 

3. Kadencja komisji wyborczej trwa od chwili jej wyboru do czasu wyboru komisji przez kolejny 
sprawozdawczo-wyborczy okręgowy zjazd lekarzy. 

4. Komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków prezydium. 
Prezydium komisji wyborczej stanowią: przewodniczący, zastępca(y) przewodniczącego, sekretarz i 
członkowie. 

5. Prezydium komisji wyborczej działa w imieniu komisji w sprawach określonych uchwałą komisji. 

6. Członkiem komisji wyborczej nie może być członek sądu lekarskiego. 

§ 26. 

1. Do zadań okręgowej komisji wyborczej, w zakresie wyborów do innych organów okręgowej izby 
lekarskiej, w organach oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy należy przygotowanie, 
przeprowadzanie, ogłaszanie i publikacja wyników wyborów: 

- na stanowiska przewodniczącego i rzecznika; 

- członków organów okręgowej izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd 
Lekarzy; 

- na stanowiska funkcyjne oraz inne stanowiska w organach. 

2. Do zadań okręgowej komisji wyborczej należy również potwierdzenie wygaśnięcia lub utraty 
mandatu i ustalenie uzyskania mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy, członka innego organu 
okręgowej izby lekarskiej lub delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy 

3. Okręgowa Komisja Wyborcza składa sprawozdania z przebiegu przeprowadzonych wyborów i swojej 
działalności okręgowemu zjazdowi lekarzy. 

4. Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej może działać w imieniu komisji, z wyjątkiem spraw 
określonych w Regulaminie Okręgowej Komisji Wyborczej.  

 
Rozdział 5 

Wybory delegatów na krajowy zjazd lekarzy oraz członków organów izb lekarskich 

§ 27. 

1. Kandydatów zgłasza się podczas zgromadzenia wyborczego. 

2. Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać: 

- nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy; 

- numer mandatu kandydata - w odniesieniu do delegatów wybranych na 
zjazd; 

- wskazanie stanowiska funkcyjnego, innego stanowiska lub organu, do 
którego kandydat ma być wybrany; 

- nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer mandatu 

-  numer i data odpowiedniej uchwały w odniesieniu do kandydata 
zgłoszonego w trybie uchwały organu izby, o którym mowa w ust. 5 i 6.  

3. Wymogi określone w ust. 2 pkt 2 -4 nie dotyczą kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w 
ust. 5 i 6. 
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4. Zgłoszenie może dotyczyć kandydata nieobecnego na zgromadzeniu, z zastrzeżeniem wyborów na 
stanowiska przewodniczącego lub rzecznika Kandydaturę może zgłosić wyłącznie członek zgromadzenia 
wyborczego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 

5. Sąd lekarski ustępującej kadencji jest uprawniony, w drodze uchwały, do zgłoszenia spośród swoich 
członków kandydatów do tego organu następnej kadencji, w liczbie nie przekraczającej połowy składu 
ustępującego organu. 

6. Rzecznik oraz ich zastępcy ustępującej kadencji uprawnieni są do zgłoszenia spośród swojego składu, 
w drodze uchwały, kandydatów na stanowiska zastępców rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
następnej kadencji, w liczbie nieprzekraczającej połowy ustępującego składu. 

7. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 i 6, poprzedza tajne głosowanie na poszczególnych 
kandydatów, z których każdy powinien uzyskać kwalifikowaną większość 2/3 głosów ogólnej liczby 
członków. 

8. Zgłoszony kandydat obowiązany jest pisemnie oświadczyć, że wyraża zgodę na kandydowanie oraz 
złożyć oświadczenie o niekaralności. 

9.  Oświadczenie jest załącznikiem do Regulaminu.. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu 

10. Uczestnicy zgromadzenia wyborczego mogą zadawać pytania obecnym na zebraniu kandydatom, 
zgłaszać uwagi i spostrzeżenia. 

11.  Kandydaci na stanowiska przewodniczącego i rzecznika, są zobowiązani do przedstawienia przebiegu 
swojej pracy zawodowej i społecznej oraz programu działalności po objęciu funkcji. 

12. Wzory kart zgłoszenia kandydata stanowią załączniki nr 2 do Regulaminu. 

§ 28. 

1. Okręgowa Komisja Wyborcza odpowiednio na zebraniu organu, na podstawie pisemnych zgłoszeń 
członków tego zgromadzenia wyborczego oraz uchwał, o których mowa w § 16 ust. 5 i 6 , sporządza listę 
kandydatów w kolejności alfabetycznej, zawierającą nazwisko, imię i tytuł zawodowy oraz nazwisko i 
imię członka zgromadzenia zgłaszającego kandydata. 

2. Zgromadzenie wyborcze, o którym mowa w ust. 1, zamyka sporządzoną i przedstawioną odpowiednio 
przez członka okręgowej komisji wyborczej listę kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów. 

3. Podczas wyborów na zjeździe na liście zgłoszonych kandydatów podaje się również numer mandatu 
kandydata. 

§ 29. 

1. Liczba kandydatów do organów jest nieograniczona. 

2. Nie można, w równocześnie przeprowadzanych wyborach, kandydować na różne stanowiska funkcyjne 
lub do różnych organów izby lekarskiej. 

§ 30. 

1. Wyboru członków organów i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, z wyboru na stanowisko 
przewodniczącego i rzecznika, dokonuje się zwykłą większością głosów. 

2.  W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów kwalifikujących 
ich do ostatniego lub ostatnich miejsc mandatowych, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych 
kandydatów. 

§ 31. 

1. Wyboru na stanowiska przewodniczącego i rzecznika dokonuje się bezwzględną większością głosów. 

2. Jeżeli w pierwszej turze głosowania jedyny kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, 
przeprowadza się nowe wybory. 

3. W przypadku, gdy w pierwszej turze głosowania nie dokonano wyboru, przeprowadza się drugą turę, w 
której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejną, największą liczbę głosów. 
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4. W przypadku uzyskania w pierwszej turze głosowania równej, kolejnej największej liczby głosów 
przez więcej niż dwóch kandydatów, każdy z nich jest uprawniony do udziału w drugiej turze 
głosowania. 

5. W drugiej turze głosowania wybrany zostaje kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów. 

6. Jeżeli w drugiej turze głosowania kandydat nie zostanie wybrany, przeprowadza się nowe wybory. 

7. Wyboru na stanowiska, o których mowa w ust. 1, dokonuje się przed wyborem pozostałych członków 
organów okręgowej izby lekarskiej. 

§ 32. 

1. Wybory na stanowiska, o których mowa w § 13 ust 2-5, odbywają się na posiedzeniu właściwego 
organu w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków tego organu. 

2. Wyborów na stanowiska, o których mowa w ust. 1, dokonuje się bezwzględną większością głosów. Za 
wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejną największą liczbę głosów. 

3. Jeżeli w pierwszej turze głosowania jedyny kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, 
przeprowadza się nowe wybory. 

4. W razie otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów, przy uzyskaniu bezwzględnej większości, 
przeprowadza się ponowne głosowanie. 

5. Jeżeli w wyniku ponownego głosowania kandydat nie zostanie wybrany, przeprowadza się nowe 
wybory na wakujący mandat w organie. 

§ 33. 

1. Zgromadzenie wyborcze wybiera komisję mandatową w liczbie nie mniejszej niż 2 osoby, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Komisja mandatowa wybrana przez organ, którego regulamin przewiduje wybór komisji mandatowej, 
pełni obowiązki komisji mandatowej zgromadzenia wyborczego tego zebrania. 

3. Do zadań komisji mandatowej należy: 

- ustalenie liczby członków obecnych na zgromadzeniu wyborczym; 

- stwierdzenie uprawnienia zgromadzenia wyborczego do przeprowadzenia 
wyborów lub głosowania w trybie odwołania; 

- sporządzenie protokółu zawierającego: 

a. nazwę, datę i miejsce zebrania wyborczego, 

b. skład komisji, 

c. liczbę osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniu wyborczym, 

d. liczbę osób obecnych na zgromadzeniu wyborczym, 

e. wskaźnik procentowy liczby członków obecnych na zgromadzeniu wyborczym, do ogólnej liczby 
członków tego zgromadzenia wyborczego, 

f. informację o poprawności powiadomienia członków zgromadzenia o terminie i miejscu zebrania 
wyborczego na podstawie pisemnej,  

g. informacji właściwej komisji wyborczej, 

h. stwierdzenie ważności lub nieważności zgromadzenia wyborczego, 

i. podpisy członków komisji. 

§ 34. 

1. Zgromadzenie wyborcze wybiera komisję skrutacyjną, w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, powierzając 
jej prowadzenie głosowania. 
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2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach, do których przeprowadzenia 
zostali wybrani, lub być osobami, w stosunku, do których przeprowadza się głosowanie w trybie 
odwołania. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

- przygotowanie kart do głosowania na podstawie listy sporządzonej przez 
komisję wyborczą, 

- wydawanie, za pisemnym potwierdzeniem, kart do głosowania uprawnionym 
do głosowania członkom zgromadzenia wyborczego; 

- przyjmowanie od uprawnionych do głosowania członków zgromadzenia 
wyborczego kart do głosowania; 

- obliczanie oddanych głosów; 

- sporządzenie protokołu głosowania zawierającego: 

a. nazwę, datę i miejsce zebrania wyborczego, 

b. skład komisji, 

c. liczbę osób uprawnionych do głosowania, 

d. liczbę osób, którym wydano karty do głosowania, 

e. liczbę oddanych głosów, 

f. liczbę głosów ważnych, 

g. liczbę głosów wstrzymujących się, 

h. liczbę głosów nieważnych, 

i. liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów lub w sprawie wniosku o 
odwołanie, 

j. wynik głosowania, 

k. liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, 

l. podpisy członków komisji; 

- przedstawienie wyników głosowania. 

 

4. Wybory na zebraniu organu przeprowadza i potwierdza ich wyniki komisja wyborcza w liczbie i 
składzie ustalonym odpowiednio przez okręgową komisję wyborczą spośród swoich członków, wyznaczając 
przewodniczącego i sekretarza. 

5. Wyniki wyborów, o których mowa w ust. 1, ogłasza przewodniczący komisji wyborczej, na podstawie 
protokółu zgromadzenia wyborczego przyjętego przez komisję. 

6. W przypadku stwierdzenia przez okręgową komisję wyborczą nie spełnienia warunków, o których 
mowa w § 3 ust. 4 i § 10 pkt 6, komisja wyborcza ogłasza ponowne wybory, których dokonuje 
bezzwłocznie właściwy zjazd.  

7. Protokół zgromadzenia wyborczego sporządza sekretarz komisji wyborczej. Wzory protokołów 
stanowią odpowiednio załączniki nr 3-7 do Regulaminu. 

8. Przewodniczący komisji wyborczej przekazuje przewodniczącemu zebrania lub zjazdu protokół 
zgromadzenia wyborczego wraz z dokumentacją przeprowadzonych wyborów, które stanowią załącznik do 
protokółu tego zebrania lub zjazdu. 

 
Rozdział 6 

Rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów 

§ 35. 
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1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z zarzutem naruszenia przepisów uchwały 
lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów. 

2. Protest może wnieść członek właściwego zgromadzenia wyborczego lub przewodniczący właściwej 
komisji wyborczej. 

3. Sądy lekarskie w rozumieniu art. 58 ustawy oraz Krajowa Komisja Wyborcza, jako pierwsza instancja 
są właściwe do rozpatrywania i rozstrzygania protestów wyborczych. 

4. Naczelny Sąd Lekarski rozstrzyga, jako instancja odwoławcza odwołania od orzeczeń okręgowych 
sądów lekarskich orzekających w sprawach protestów wyborczych. 

5. Krajowa Komisja Wyborcza rozstrzyga protesty przeciwko ważności wyborów przeprowadzonych na 
posiedzeniu organu okręgowej izby lekarskiej. 

6. Protest przeciwko ważności wyborów wnosi się pisemnie do odpowiedniego podmiotu, w ciągu 7 dni 
od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej. Wnoszący 
protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera 
swoje zarzuty. 

7. Odpowiedni podmiot po otrzymaniu protestu zobowiązany jest rozpatrzyć protest, w terminie 14 dni od 
dnia jego otrzymania. 

8. W razie stwierdzenia, że podczas wyborów przeprowadzonych na zgromadzeniu wyborczym, nastąpiło 
naruszenie zasad określonych w § 3 lub § 10 albo inne naruszenie niniejszego Regulaminu mogące mieć 
wpływ na wynik wyborów, właściwy podmiot postanawia o unieważnieniu wyborów, stwierdza 
jednocześnie utratę odpowiedniego mandatu i przekazuje postanowienie wnoszącemu protest i właściwej 
komisji wyborczej. 

9. Właściwa komisja wyborcza, na podstawie prawomocnego postanowienia, o którym mowa w ust. 8, 
ogłasza ponowne wybory. 

10. Protest przeciwko ważności wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu organu okręgowej izby 
lekarskiej członek tego zgromadzenia wyborczego wnosi do Krajowej Komisji Wyborczej za 
pośrednictwem okręgowej komisji wyborczej. 

11. Krajowa Komisja Wyborcza przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a następnie w drodze uchwały 
rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu protestu. 

12. Od rozstrzygnięcia Krajowej Komisji Wyborczej, członkowi zgromadzenia wyborczego lub 
przewodniczącemu okręgowej komisji wyborczej przysługuje prawo odwołania do Naczelnego Sądu 
Lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. 

13. Naczelny Sąd Lekarski, w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania, w składzie 3 członków, w 
tym jeden lekarz dentysta, na posiedzeniu niejawnym rozpatruje odwołanie i wydaje w formie 
postanowienia opinię w sprawie odwołania. 

14. Naczelny Sąd Lekarski w składzie 3 członków, w tym jeden lekarz dentysta, na posiedzeniu 
niejawnym rozpatruje protest i wydaje w formie postanowienia opinię w sprawie protestu. 

 
Rozdział 7 

Ogłoszenie wyników wyborów 

§ 36. 

1.    Wyniki wyborów do organów okręgowej izby lekarskiej oraz w organach izby ogłasza i publikuje 
niezwłocznie, w formie obwieszczenia, w biuletynie okręgowej izby lekarskiej oraz na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej okręgowej izby lekarskiej, przewodniczący okręgowej 
komisji wyborczej, na podstawie uchwały okręgowej komisji wyborczej lub na podstawie protokołu 
komisji wyborczej właściwego zgromadzenia wyborczego. 

2. Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej obowiązany jest także bezzwłocznie powiadomić 
Naczelną Radę Lekarską o wyborze delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz o wyborze organów izby 
i ich ukonstytuowaniu się. 

 


