
Regulamin Komisji ds. Młodych Lekarzy
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

§ 1

1. Komisję ds. Młodych Lekarzy, zwaną dalej „komisją”, stanowi ogół jej członków.
2. Komisja ds. Młodych Lekarzy wybierana jest na okres kadencji.
3. Kadencja Komisji trwa do ukonstytuowania się Komisji nowej kadencji.
4. Członków Komisji powołuje Okręgowa Rada Lekarska na wniosek Przewodniczącego Komisji.
5. Członkiem Komisji może być lekarz, lekarz dentysta, członek Lubelskiej Izby Lekarskiej, który 
potwierdzi chęć pracy w Komisji.
6. Przewodniczący Komisji powoływany jest przez Okręgową Radę Lekarską, spośród członków 
Rady.
7. Z grona członków Komisji wybiera się dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 2

Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji w terminach określonych w planie prac 
Komisji, oraz w zależności od wynikłych, uzasadnionych potrzeb. Zebranie komisji może zostać 
zwołane również na wspólny wniosek dwóch Zastępców Przewodniczącego, w uzasadnionym 
przypadku.

§ 3

W posiedzeniach Komisji oprócz jej członków mogą brać udział osoby zaproszone przez 
Przewodniczącego bądź Komisję

§ 4

W uzasadnionych przypadkach Komisja może zasięgać opinii eksperta lub zespołu ekspertów, w 
razie gdy opinia wymaga nakładów finansowych jej zlecenie wymaga zgody Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej.

§ 5

Zadania Komisji:
1. reprezentowanie interesów środowiska młodych lekarzy przed organami Lubelskiej Izby 
Lekarskiej,
2. współpraca, za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej, z organami władzy państwowej i 
samorządowej, związkami zawodowymi, szkołami wyższymi, innymi organizacjami i 
stowarzyszeniami działającymi przy Izbach Lekarskich, we wszystkich sprawach dotyczących 
młodych lekarzy,
3. propagowanie szerokiego udziału młodych lekarzy w pracach samorządu lekarskiego oraz w 
życiu społeczności lekarskiej,
4. udzielanie pomocy w uzyskiwaniu informacji niezbędnych do rozpoczęcia kariery zawodowej 
przez młodych lekarzy,
5. rozpowszechnianie informacji o możliwości pomocy jaką Lubelska Izba Lekarska oferuje swoim 
członkom w sprawach kształcenia podyplomowego, w sprawach bytowych i naukowych.
6. integracja środowiska młodych lekarzy.
7. popularyzacja zasad etyki lekarskiej wśród młodych lekarzy
8. pomoc prawna i wsparcie w rozwiązaniu wszystkich problemach dotyczących realizacji 
programów specjalizacji oraz pracy zawodowej młodych lekarzy.



§ 6

Komisja realizuje zadania w szczególności poprzez:
1. podejmowanie inicjatyw dążących do obrony interesów młodych lekarzy.
2. przedstawianie problemów środowiska młodych lekarzy na posiedzeniach Okręgowej Rady 
Lekarskiej.
3. przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej opinii i wniosków w sprawach kształcenia przed i 
podyplomowego lekarzy,
4. informowanie środowiska młodych lekarzy o wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem 
samorządu lekarskiego.
5. gromadzenie i przekazywanie informacji niezbędnych do rozwoju zawodowego,
6. współpracę z komisjami stałymi Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

§ 7

Zasady i sposób działania Komisji:
1. Obowiązkiem członka Komisji jest uczestniczenie w jej pracach, a w szczególności obecność na 
jej posiedzeniach. Nieobecność na posiedzeniu wymaga usprawiedliwienia.
2. Członek ma prawo do udziału w pracach Komisji z głosem stanowiącym.
3. W uzasadnionych przypadkach członkowie Komisji kontaktują się między sobą za pomocą 
poczty elektronicznej, facebooka lub telefonicznie.
4. Dopuszcza się udział w posiedzeniach komisji w formie wideokonferencji.
5. Na miejsce członka, który utracił członkostwo w Komisji, Okręgowa Rada Lekarska może 
powołać nowego członka Komisji.

§ 8

Przewodniczący Komisji:
1. organizuje prace Komisji,
2. przewodniczy jej posiedzeniom,
3. przygotowuje i przedstawia roczny plan wydatków Komisji,
4. czuwa nad właściwą realizacją planu wydatków Komisji,
5. reprezentuje Komisję na posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej, bądź jej Prezydium
6. podejmuje decyzje w sprawach bieżących szczególnie uzasadnionych
7. składa Okręgowej Radzie Lekarskiej roczne i kadencyjne sprawozdanie z działalności Komisji
8. podpisuje wewnętrzną korespondencję i dokumenty Komisji,
9. w razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego funkcję pełni wyznaczony przez niego 
zastępca.
10. do występowania w imieniu Komisji upoważniony jest Przewodniczący Komisji lub 
wyznaczony przez niego zastępca

§ 9

1. Sekretarz Komisji:
a. przygotowuje posiedzenia Komisji
b. powiadamia członków Komisji oraz zaproszone osoby o terminach i miejscu
posiedzeń Komisji,
c. nadzoruje sporządzanie protokołu z posiedzenia komisji,
d. nadzoruje prowadzenie dokumentacji i korespondencji Komisji,
2. Administracyjną obsługę komisji sprawuje pracownik Biura Lubelskiej Izby Lekarskiej, 



wyznaczony przez Dyrektora Biura.

§ 10

1. Komisja przedstawia wyniki swojej pracy Okręgowej Radzie Lekarskiej w formie:
a. stanowiska w określonej sprawie,
b. opinii na temat określonej sprawy, przedmiotu działania lub dokumentu,
c. oświadczenia wyrażającego intencję lub wolę działania.
d. ewentualnych wniosków w danej sprawie
2. Stanowisko, opinię lub oświadczenie Komisja uchwala zwykłą większością głosów w obecności, 
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Głosowania mogą odbywać się w formie elektronicznej.

§ 11

W sprawach wchodzących w zakres dwóch lub więcej Komisji, odpowiednie ustalenia następują w 
drodze porozumień Przewodniczących Komisji.

§ 12

Komisja, może powołać zespół do spraw opracowania problemu.

§ 13

O terminach posiedzeń Komisji jej członkowie są powiadamiani, co najmniej siedem dni przed 
terminem posiedzenia. 


