
   Regulamin 
Komisji Stomatologicznej

Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

Rozdział I
Zadania Komisji

§ 1
Do zadań Komisji należy:

1. Monitorowanie problemów dotyczących środowiska lekarzy dentystów, informowanie o 
nich Okręgowej Rady Lekarskiej i włączanie się w procesy ich rozwiązywania.

2. Współpraca z innymi komisjami problemowymi Okręgowej Rady Lekarskiej LIL.
3. Współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej i  Komisjami 

Stomatologicznymi Okręgowych Rad Lekarskich.
4. Wnioskowanie o współpracę z organizacjami zrzeszającymi lekarzy dentystów i prezentacja

stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w ramach tej współpracy.
5. Podejmowanie działań integrujących środowisko lekarzy dentystów.
6. Podejmowanie działań inicjujących doskonalenie zawodowe lekarzy dentystów we 

współpracy z Komisją Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej.
7. Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie projektów uchwał i stanowisk

Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawach dotyczących stomatologii.
8. Realizowanie innych zadań dotyczących spraw stomatologii zleconych przez Okręgową 

Radę Lekarską.

Rozdział II
Struktura i skład komisji

§ 2
1. Przewodniczący komisji powoływany jest przez Okręgową Radę Lekarską na jednym 

z pierwszych posiedzeń Rady nowej kadencji.  
2. Przewodniczący tworzy projekt składu osobowego komisji z uwzględnieniem parytetów 

poszczególnych Delegatur LIL.
3. Członków komisji powołuje Okręgowa Rada Lekarska na wniosek Przewodniczącego 

Komisji. Wniosek powinien zawierać propozycję  osobowego składu komisji.
4. Członkiem komisji może być lekarz dentysta członek LIL, który potwierdzi chęć pracy 

w komisji. 
5. Decyzję w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu komisji podejmuje Okręgowa 

Rada Lekarska w formie uchwały.
6. W skład komisji wchodzą przewodniczący oraz członkowie, spośród których wybiera się 

trzech wiceprzewodniczących i sekretarza komisji - na pierwszym posiedzeniu większością 
głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 3
1. Komisja może powoływać zespoły do opracowania problemu lub spraw programowych.
2. Komisja może wybierać spośród swoich członków osoby odpowiedzialne za prace 

zespołów.

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



Rozdział III
Zasady i sposób działania komisji

§ 5
1. Członek komisji ma prawo do udziału w pracach komisji z głosem stanowiącym.
2. 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.

3. W razie nieusprawiedliwionych trzech nieobecności członka Komisji w jednym roku 
kalendarzowym na posiedzeniach komisji lub zespołu problemowego decyzję w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem do Okręgowej Rady Lekarskiej o odwołanie tego członka komisji 
podejmuje Przewodniczący Komisji. 

4. 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. W posiedzeniach komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego Komisji. 

§ 7
1. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.
2. Komisja może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie i wówczas głosowanie 

przeprowadza komisja skrutacyjna.
3. W sprawach bieżących decyzje może podejmować Przewodniczący Komisji.
4. Z posiedzeń Komisji i zespołów problemowych sporządza się protokół, który podpisuje 

osoba  przewodnicząca posiedzeniu.
§ 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 wyznaczony przez niego 
zastępca.

§ 11
1. Przewodniczący Komisji :

1) organizuje pracę komisji
2) przewodniczy posiedzeniom komisji
3) określa harmonogram posiedzeń komisji



4) przygotowuje projekt rocznego planu kosztów komisji
5) wnioskuje w sprawie wydatków Komisji Stomatologicznej
6) reprezentuje Komisję Stomatologiczną na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej i jej 
Prezydium i w razie potrzeby składa sprawozdania z bieżącej działalności komisji
7) podpisuje dokumenty komisji i jej wewnętrzną korespondencję
8) sporządza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności komisji
9) podejmuje decyzje w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Okręgowej Rady Lekarskiej
o odwołanie członka Komisji

2. Sekretarz Komisji:

1) przygotowuje organizacyjnie i merytorycznie posiedzenia Komisji
2) sporządza projekty wniosków, stanowisk, oświadczeń i opinii
3) sporządza protokoły z posiedzeń Komisji
4) przygotowuje korespondencję i prowadzi dokumentację Komisji


