
Regulamin Komisji ds. Lekarzy Seniorów
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 
§1

1. Komisja  ds.  Lekarzy  Seniorów  zwana  dalej  Komisją  pracuje  w  trybie  posiedzeń
odbywanych w pierwszy lub drugi  wtorek miesiąca,  z  wyjątkiem lipca  i  sierpnia–
początek  spotkania  godz.  13.30  oraz  w  trybie  posiedzeń  nadzwyczajnych,
zwoływanych w miarę potrzeb przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto członkowie
Komisji pracują indywidualnie w inne dni tygodnia – zależnie od potrzeb. Komisja
wybiera  dwóch  wiceprzewodniczących,  w  tym  lekarza  i  lekarza  dentystę  oraz
sekretarza.

2. W  uzasadnionych  przypadkach  w  posiedzeniach  mogą  brać  udział  w  charakterze
obserwatorów zaproszeni goście, a w razie rozpatrywania zagadnień wchodzących w
zakres zadań dwóch lub więcej Komisji – posiedzenia mogą mieć charakter wspólny. 

3. W  sprawach  wchodzących  w  zakres  działalności  dwóch  lub  więcej  komisji
odpowiednie ustalenia programowe i organizacyjne następują na drodze porozumień
Przewodniczących tych komisji. 

4. Obowiązkiem  członka  Komisji  jest  obecność  na  jej  posiedzeniach  i  aktywne
uczestniczenie  w  jej  pracach.  W  przypadkach  niemożności  wzięcia  udziału  w
posiedzeniu Komisji należy o tym powiadomić Przewodniczącego lub Sekretariat LIL.
Trzykrotna  nieobecność  nieusprawiedliwiona  na  posiedzeniach  Komisji  w  danym
roku kalendarzowym może skutkować trwałym wykluczeniem z jej składu.

5. Komisja może uchwalić tajność posiedzenia. 

6. Na posiedzeniach istotne decyzje Komisja podejmuje w drodze głosowania jawnego
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
W przypadku równej ilości głosów – decyduje głos Przewodniczącego. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym. 

7. Komisja  może  powołać  zespoły  ds.  socjalnych,  kulturalnych,  organizacyjnych  i
innych. 

8. Z  posiedzeń  Komisji  sporządza  się  protokół  podpisywany  przez  protokolanta  i
przewodniczącego. 

9. Dokumenty  Komisji  i  jej  wewnętrzną  korespondencję  podpisuje  Przewodniczący
Komisji.



§2
Do zadań Komisji należy: 

1. Zbieranie i systematyzowanie informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej, 
materialnej, życiowej Lekarzy Seniorów. 

2. Harmonijne współdziałanie z innymi komisjami i zespołami problemowymi 
Okręgowej Rady Lekarskiej. 

3. Bieżące informowanie Okręgowej Rady Lekarskiej o problemach ważnych dla 
środowiska Lekarzy Seniorów oraz przedkładanie stosownych wniosków celem ich 
rozwiązywania. 

4. Sporządzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Komisji. 
5. Organizowanie cyklicznych, otwartych spotkań lekarzy seniorów połączonych z 

prelekcjami o różnorodnej tematyce (medycznej, historycznej, literackiej itp.). 
6. Organizowanie uczestnictwa lekarzy seniorów w imprezach sportowych, kulturalnych 

i rozrywkowych – spektakle teatralne, kinowe, koncerty w filharmonii i inne. 
7. Organizowanie wycieczek (turystycznych, krajoznawczych) w kraju i za granicą. 
8. Podejmowanie starań o zwiększania udziału Lekarzy Seniorów w pracach organów 

Samorządu Lekarskiego. 
9. Współpraca z komitetami organizacyjnymi zjazdów koleżeńskich Lekarzy Seniorów 

w trosce o ich skuteczną integrację.
10. Udział w pracach i wspieranie inicjatyw Komisji Senioralnej Naczelnej Rady 

Lekarskiej.

§3
1. Z budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej uchwalonego na dany rok oraz przedłożonego 

wcześniej przez Przewodniczącego preliminarza wydatków Komisji,  możliwe będzie 
dofinansowanie uczestnictwa lekarzy seniorów w imprezach kulturalnych i 
artystycznych - spektakle teatralne, kinowe, koncerty, itp. z uwzględnieniem ust.2-4. 

2. Przy cenie biletu do 120 zł, dofinansowanie wynosi  55%, przy cenie biletu poniżej 30
zł dofinansowanie wynosi 50%. 

3. Każdy lekarz i lekarz dentysta, który opłaca składkę członkowską na rzecz LIL lub 
jest ze składki zwolniony zgodnie ze stosowną uchwałą, uzyskuje raz w roku 
kalendarzowym prawo do dofinansowania 70% poniesionych kosztów uczestnictwa w
wydarzeniach kulturalnych rekomendowanych przez Komisję.

4. Ogólna kwota dofinansowania na jednego lekarza zrzeszonego w Lubelskiej Izbie 
Lekarskiej w roku kalendarzowym na imprezy kulturalne i turystyczne nie może 
przekroczyć 300 zł. 

5. W wycieczkach krajowych z budżetu LIL mogą być pokrywane koszty transportu.
6. W imprezach dopuszcza się uczestnictwo osób towarzyszących lekarzom seniorom 

pod warunkiem pełnego pokrycia przez te osoby kosztów tego uczestnictwa.

§4
W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego funkcję pełni wyznaczony przez niego 
członek Komisji.


