Regulamin działania
Rzecznika Praw Lekarza
Lubelskiej Izby Lekarskiej
§1
Rzecznik Praw Lekarza Lubelskiej Izby Lekarskiej zajmuje się udzielaniem pomocy lekarzom,
członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, a
dotyczących naruszenia ich dóbr osobistych, w szczególności:
- naruszenia dobrego imienia;
- naruszenia nietykalności cielesnej;
- użycia obiektywnie nieadekwatnych środków zapobiegawczych w toku prowadzonego
postępowania karnego, z wyłączeniem spraw prowadzonych przed organami izb lekarskich.
§2
Do uzyskania pomocy, o której mowa w §1, uprawnione są wyłącznie osoby posiadające
uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do LIL, w tym składki członkowskie.
§3
Pomoc, o której mowa w §1 może być realizowana w szczególności poprzez zapewnienie pomocy
prawnej w ramach posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w uchwalonym budżecie LIL.
§4
1. Decyzję w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w §1 i §3 podejmuje Rzecznik Praw
Lekarza po wcześniejszej konsultacji z radcą prawnym LIL.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1 przygotowaną w formie pisemnego zlecenia udzielenia
pomocy zatwierdza Prezes ORL w Lublinie.
§5
Członek LIL, któremu została udzielona pomoc w zakresie działalności Rzecznika Praw Lekarza
- zobowiązany jest do zwrotu na rzecz LIL wydatkowanych środków finansowych na pokrycie
pomocy prawnej w przypadku:
1. przedstawienia nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenia ważnych dla sprawy okoliczności
lub faktów
2. otrzymania przez lekarza, któremu została udzielona pomoc prawna, zwrotu kosztów
zastępstwa procesowego.
§6
Na stronie internetowej Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz w biuletynie „ Medicus" zamieszcza się
numer telefonu umożliwiający lekarzom bezpośredni kontakt z Rzecznikiem Praw Lekarza.

§7
Sprawy przekazane do Rzecznika Praw Lekarza winny mieć formę pisemną. W sprawach nie
cierpiących zwłoki dopuszcza się kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres rpl@oil.lublin.pl
§8
W zakresie realizacji swoich działań Rzecznik Praw Lekarza może podejmować wyłącznie
współpracę z kancelariami prawnymi wskazanymi przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
§9
Rzecznik Praw Lekarza składa roczne sprawozdania z prowadzonej działalności Okręgowej Radzie
Lekarskiej oraz Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy.
§10
Obsługę administracyjną Rzecznika Praw Lekarza zapewnia biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej.

