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Komisji Etyki
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

Rozdział I
Zadania Komisji

§ 1
Do zadań Komisji należy:
1. Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie projektów uchwał i stanowisk 

Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawach dotyczących etyki
2. Współpraca z innymi Komisjami Etyki Okręgowych Rad Lekarskich  i Radą Naczelną.
3. Propagowanie zasad etyki zawodu lekarza w różnych formach (np.: wykłady, konferencje) w 

środowisku lekarskim.
4. Rozpatrywanie skarg na  nieetyczne zachowanie lekarzy złożonych do Komisji lub 

przekazywanych przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
5. Udział w sprawach wymagających oceny pod względem przestrzegania obowiązujących zasad 

etyki lekarskiej.

Rozdział II
Struktura i skład komisji

§ 2
1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący oraz członkowie, spośród których wybierany jest
    Wiceprzewodniczący Komisji.
2. Przewodniczący Komisji powoływany jest przez Okręgową Radę Lekarską na jednym z 

pierwszych  posiedzeń Rady nowej kadencji.
3.  Na wniosek Przewodniczącego Komisji członków powołuje Okręgowa Rada Lekarska .
4. Członkiem Komisji może być lekarz (lekarz dentysta) członek LIL w Lublinie, który zgłosi
    chęć pracy w Komisji.
5. Decyzję w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu Komisji podejmuje Okręgowa Rada
    Lekarska w formie uchwały.

§ 3
Komisja może powoływać doraźny zespół do opracowania problemu.

§ 4
Komisja działa do czasu ukonstytuowania się Komisji następnej kadencji.

Rozdział III
Zasady i sposób działania komisji

§ 5
1. Obowiązkiem członka Komisji jest uczestniczenie w jej pracach stosownie do uchwał Komisji 

i decyzji Przewodniczącego, a w szczególności obecność na jej posiedzeniach. Nieobecność na 
posiedzeniu wymaga usprawiedliwienia.

2. W przypadku trzech nieobecności w ciągu roku na posiedzeniach Komisji decyzję w sprawie 
skierowania wniosku do Okręgowej Rady Lekarskiej dotyczącego odwołania ze składu Komisji 
podejmuje Przewodniczący Komisji.

3. Na miejsce członka, który utracił członkostwo w Komisji, Okręgowa Rada Lekarska może na 
wniosek Przewodniczącego powołać nowego członka.



§ 6
1. Zebrania komisji odbywają się w miarę potrzeby, w terminach wyznaczonych przez 

Przewodniczącego komisji.
2. Działalność Komisji jest jawna dla członków samorządu.
3. W posiedzeniach komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego komisji oraz członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej.
4. Komisja może uchwalić tajność posiedzenia.
5. Z posiedzeń Komisji oraz zespołu sporządzany jest protokół, który podpisuje osoba 

przewodnicząca posiedzeniu.

§ 7 
1. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykła większością głosów. W razie równości

głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. W sprawach bieżących decyzje podejmuje Przewodniczący Komisji.

§ 8
Do występowania w imieniu komisji upoważniony jest Przewodniczący Komisji lub wyznaczony 
przez niego zastępca.

§ 9
Przewodniczącemu komisji przysługuje prawo wnioskowania do Prezesa Okręgowej Rady 
Lekarskiej o przyznanie w ramach uchwalonego przez Okręgowy Zjazd Lekarzy rocznego budżetu 
komisji odpowiednich środków pieniężnych dla celów związanych z bieżącą działalnością komisji, 
w szczególności przeznaczonych na rozliczenie delegacji.

§ 10
W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni wyznaczonych przez niego 
zastępca.

§ 11
Komisja współpracuje z innymi komisjami problemowymi.

§ 12
Członkowie Komisji są dostępni dla zainteresowanych w dniach i godzinach uzgodnionych z 
Przewodniczącym Komisji i Dyrektorem Biura LIL.

§ 13

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro Okręgowej Izby Lekarskiej.


