
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 6/2010/VI-Z OZL OIL w Szczecinie

S T A T U T
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Okręgowa  Izba  Lekarska  w  Szczecinie,  używająca  skrótu  OIL  w  Szczecinie,  jest 
jednostką  organizacyjną  samorządu  lekarzy  i  lekarzy  dentystów,  niezależną 
w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy o izbach lekarskich z 
dnia 2 grudnia 2009roku (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).

1.
1) Do zadań samorządu lekarzy należy w szczególności:
a) sprawowanie  pieczy  i  nadzoru  nad  należytym  i  sumiennym  wykonywaniem 

zawodu lekarza,
b) dbałość o przestrzeganie przez lekarzy zasad etyki zawodowej,
c) reprezentowanie  i  ochrona zawodu lekarza,  w szczególności  reprezentowanie 

i ochrona lekarzy wobec pracodawców i zleceniodawców usług lekarskich,
d) integrowanie środowiska lekarskiego,
e) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki 

zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
f) współpraca  z  towarzystwami  naukowymi,  szkołami  wyższymi  i  jednostkami 

badawczo rozwojowymi w kraju i za granicą,
g) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla 

lekarzy i ich rodzin,
h) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izby lekarskiej,
i) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

2) Zadania określone w ust. 1 samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:
a) przyznawanie  prawa  wykonywania  zawodu  lekarza  i  prowadzenie  rejestru 

lekarzy,
b) negocjowanie warunków pracy i płac,
c) sprawowanie  orzecznictwa  w  przedmiocie  orzekania  o  niezdolności  do 

wykonywania zawodu lekarza,
d) współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,
e) przewodniczenie  komisjom  konkursowym  w  konkursach  na  stanowisko 

ordynatora  i  uczestnictwo  w  konkursach  na  inne  kierownicze  stanowiska 
w służbie zdrowia,

f) opiniowanie  projektów  ustaw  dotyczących  ochrony  zdrowia  i  przepisów 
dotyczących wykonywania zawodu lekarza, bądź występowanie o ich wydanie,

g) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego 
lekarzy w innych zawodach medycznych,

h) prowadzenie  badań  dotyczących  ochrony  zdrowia  i  wykonywania  zawodu 
lekarza,

i) prowadzenie  postępowania  w  przedmiocie  odpowiedzialności  zawodowej 
lekarzy,

j) występowanie  w  obronie  interesów  indywidualnych  i  zbiorowych  członków 
samorządu lekarzy,
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k) współdziałanie  z  organami  administracji  publicznej,  organizacjami 
politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi 
w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania 
zawodu lekarza,

l) prowadzenie  działalności  gospodarczej,  w  tym  w  celach  zarobkowych  i  na 
własny rachunek, poprzez tworzenie spółek kapitałowych lub poprzez udział w 
takich spółkach,

m) uznawanie kwalifikacji lekarzy,  będących obywatelami państw członkowskich 
Unii  Europejskiej,  zamierzających  wykonywać  zawód  lekarza  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

n) zawieszanie i  pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w 
wykonywaniu zawodu,

o) opiniowanie  kandydatur  lekarzy  na  stanowiska  lub  funkcje,  jeżeli  odrębne 
przepisy tak stanowią,

p) prowadzenia rejestrów praktyk lekarskich i rejestrów podmiotów prowadzących 
kształcenie  podyplomowe  lekarzy  oraz  rejestrów  lekarzy  tymczasowo  i 
okazjonalnie wykonujących zawód lekarza,

r)      udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad 
wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących 
ochrony zdrowia,

s) współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami 
reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organizacjami 
państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 6a 
ust.  2  i  2a  ustawy z  dnia  5  grudnia  1996r.  o  zawodach  lekarza  i  lekarza 
dentysty (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.),

2. Okręgowa  Izba  Lekarska  w  Szczecinie  zakresem  swojego  działania  na  terenie 
województwa zachodniopomorskiego obejmuje powiaty: stargardzki, policki, pyrzycki, 
goleniowski, kamieński, gryficki, gryfiński, myśliborski, choszczeński, łobeski, miasto 
Szczecin oraz miasto Świnoujście.

3. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie jest okręgową izbą lekarską w rozumieniu ustawy 
o izbach lekarskich i posiada osobowość prawną.

4. Herbem  OIL  w  Szczecinie  jest  stylizowana  głowa  Gryfa  Pomorskiego  w koronie, 
opleciona Wężem Eskulapa z inicjałami IL.

5. Organem prasowym OIL w Szczecinie jest biuletyn „Vox medici”.
6. OIL w Szczecinie ma prawo używania pieczęci urzędowej z herbem OIL w Szczecinie.
7. Ilekroć  statut  używa  określenia  „lekarz”  należy  przez  to  rozumieć  również  lekarza 

dentystę.

Rozdział II
ZASADY DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 2
1. Organami OIL w Szczecinie są:

1) Okręgowy Zjazd Lekarzy
2) Okręgowa Rada Lekarska
3) Okręgowa Komisja Rewizyjna
4) Okręgowy Sąd Lekarski
5) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

2. Kadencja organów OIL w Szczecinie trwa 4 lata i tę samą funkcję w organach OIL 
w Szczecinie można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
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3. Tryb wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania członków 
tych organów reguluje uchwała Krajowego Zjazdu Lekarzy podjęta na podstawie art. 38 
pkt. 5 lit. a) ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009roku (Dz. U. Nr 219, poz. 
1708).

§ 3
1. Najwyższą  władzą  OIL  w  Szczecinie  jest  Okręgowy  Zjazd  Lekarzy,  w którym 

uczestniczą członkowie OIL w Szczecinie poprzez swoich delegatów wybieranych na 
okres  4-ch  lat  na  zebraniach  w  rejonach  wyborczych  wg  zasady:  1  delegat  na  40 
członków OIL w Szczecinie.
Rejony wyborcze określa uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie.

2. Organizację  i  tryb  działania  Okręgowego  Zjazdu  Lekarzy  OIL  w Szczecinie  określa 
Uchwała  nr  17/90/I  NRL  z  dnia  05.05.1990  roku  oraz  Uchwała  nr  27/90/I  NRL, 
stanowiące załącznik nr 2 do statutu.

3. Okręgowy Zjazd  Lekarzy  w Szczecinie  zwołuje  się  co  roku,  a  co  4  lata  Okręgowy 
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy.

4. Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy w Szczecinie zwołuje Okręgowa Rada Lekarska;
1) z własnej inicjatywy,
2) z inicjatywy NRL,
3) na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Szczecinie
4) na wniosek co najmniej 1/3 członków OIL w Szczecinie.

§ 4
Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie należy w szczególności:

1) podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania OIL w Szczecinie,
2) ustalanie  zasad gospodarki  finansowej  OIL w Szczecinie  oraz uchwalenie  budżetu 

OIL w Szczecinie,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań Okręgowej Rady 

Lekarskiej  w  Szczecinie,  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej,  Okręgowego  Sądu 
Lekarskiego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

4) uchwalanie regulaminów Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie oraz Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej w Szczecinie,

5) ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej,
6) dokonywanie wyboru prezesa i członków Okręgowej Rady Lekarskiej,
7) dokonanie  wyboru  przewodniczącego  i  członków  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej, 

Okręgowego  Sądu  Lekarskiego  oraz  Okręgowego  Rzecznika  Odpowiedzialności 
Zawodowej i jego zastępców,

8) dokonywanie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy,
9) uchwalenie statutu OIL w Szczecinie,
10) wyrażenie  zgody  na  utworzenie  spółki  kapitałowej  z  udziałem  Okręgowej  Izby 

Lekarskiej lub objęcie przez OIL udziałów w spółce już istniejącej,
11) udział w fundacjach lub ich tworzenie,
12) rozpatrywanie  wniosku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  okręgowej  radzie 

lekarskiej,
13) dokonywanie  spośród  delegatów  na  zjazd  wyboru  członków  okręgowej  komisji 

wyborczej,
14) określanie wykazu funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być 

wynagradzane.
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§ 5
Okręgowa  Rada  Lekarska  w  Szczecinie  kieruje  działalnością  Izby  w  okresie  pomiędzy 
okręgowymi zjazdami w Szczecinie, a w szczególności:

1) sprawuje pieczę i nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza 
na terenie działania OIL w Szczecinie,

2) reprezentuje i ochrania zawód lekarza,
3) integruje środowisko lekarskie,
4) zajmuje  stanowisko  w  sprawach  stanu  zdrowotności  społeczeństwa,  polityki 

zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, na obszarze działania Izby, 
5) współpracuje  z  towarzystwami  naukowymi,  szkołami  wyższymi  i  jednostkami 

badawczo-rozwojowymi na obszarze swojego działania lub w kraju oraz za granicą,
6) prowadzi instytucje samopomocowe i inne formy pomocy materialnej dla lekarzy i ich 

rodzin - członków Izby,
7) zarządza majątkiem i działalnością gospodarczą OIL w Szczecinie,
8) przyznaje  prawo wykonywania zawodu lekarza,  lekarza dentysty albo ograniczone 

prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
9) prowadzi  okręgowy rejestr  lekarzy OIL w Szczecinie  oraz współdziała  z Naczelną 

Radą Lekarską w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczpospolitej 
Polskiej,

10) dokonuje wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej 
wyłącznie  w miejscu  wezwania,  indywidualnej  specjalistycznej  praktyki  lekarskiej, 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub 
grupowej  praktyki  lekarskiej  do  rejestru  praktyk  lekarskich  oraz  prowadzi  rejestr 
indywidualnych  praktyk  lekarskich,  indywidualnych  specjalistycznych  praktyk 
lekarskich i grupowych praktyk lekarskich prowadzonych na obszarze działania Izby,

11) sprawuje  nadzór  nad  wykonywaniem  zawodu  w  ramach  praktyk  lekarskich 
określonych w pkt. 10, 

12) współdziała  z  organami  samorządu  terytorialnego,  administracją  państwową, 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zakładami opieki zdrowotnej i indywidualnymi 
praktykami  lekarskimi  w  sprawach  organizacji,  odbywania  i  zapewnienia  odbycia 
stażu podyplomowego i nadzoru  nad jego odbywaniem przez członków Izby, a także 
kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania,

13) prowadzi szkolenie dla lekarzy stażystów w zakresie bioetyki i prawa medycznego,
14) współdziała w sprawach doskonalenia zawodowego, a w szczególności w sprawach 

uzyskiwania  specjalizacji  przez  swoich  członków,  z  Naczelną  Radą  Lekarską, 
towarzystwami  naukowymi  i  ich  oddziałami  terenowymi  Centrum  Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego Lekarzy,  Centrum Egzaminów Medycznych, organami 
administracji rządowej, wyższymi uczelniami medycznymi i jednostkami badawczo-
rozwojowymi,  administracją  samorządową  oraz  innymi  podmiotami  zgodnie  z  ich 
właściwością,

15) opiniuje  i  wnioskuje  w  sprawach  uregulowań  dotyczących  kształcenia,  przed 
i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,

16) prowadzi Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów,
17) potwierdza spełnianie warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy 

lub  lekarzy  dentystów  przez  podmioty  nie  uprawnione  do  tego  na  podstawie 
odrębnych  przepisów  oraz  prowadzi  rejestr  podmiotów  prowadzących  kształcenie 
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze Izby,

18) prowadzi  kształcenie  podyplomowe  w  ramach  doskonalenia  zawodowego  dla 
członków Izby,

19) potwierdza spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków Izby,
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20) sprawuje  orzecznictwo  w  przedmiocie  orzekania  o  niezdolności  do  wykonywania 
zawodu lekarza przez członków Izby,

21) deleguje członków do komisji konkursowych w konkursach na stanowisko ordynatora, 
oraz na inne kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia na obszarze działania Izby,

22) opiniuje  projekty  ustaw i  rozporządzeń  oraz  innych  aktów prawnych  dotyczących 
ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza, bądź występuje o ich wydanie, 

23) prowadzi  badania  dotyczące  ochrony  zdrowia  i  wykonywania  zawodu  lekarza  na 
obszarze działania Izby,

24) występuje  w obronie  interesów indywidualnych  i  zbiorowych  członków Izby oraz 
dotyczących całego środowiska lekarskiego, w szczególności w sprawach dotyczących 
warunków pracy i płacy swoich członków,

25) współdziała  z  innymi  samorządami  zawodów zaufania  publicznego,  organizacjami 
działającymi  w  ochronie  zdrowia  oraz  organami  administracji  rządowej 
i samorządowej, organizacjami politycznymi oraz innymi organizacjami w sprawach 
dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza,

26) prowadzi  działalność informacyjną  dla  swoich członków obejmującą  wykonywanie 
zawodu lekarza w kraju i zagranicą,

27) prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej na stronach internetowych Izby,
28) wydaje  biuletyn   informacyjny  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w  Szczecinie  "VOX 

MEDICI" i prowadzi  jego dystrybucję dla swoich członków,
29) powołuje  Redaktora  Naczelnego  biuletynu  OIL „Vox  Medici”  i  zatwierdza  skład 

Kolegium Redakcyjnego biuletynu OIL  „Vox Medici”,
30) wykonuje  uchwały  Krajowego  Zjazdu  Lekarzy  i  Okręgowego  Zjazdu  Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
31) sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
32) składa  przed  Okręgowym  Zjazdem  Lekarzy  roczne  i  kadencyjne  sprawozdania 

z działalności,
33) prowadzi bieżące sprawy Izby,
34) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską,
35) powołuje komisje stałe i inne komisje lub zespoły problemowe, ich przewodniczących 

oraz przewodniczących kół samorządu lekarskiego,
36) na określonych obszarach tworzy delegatury Izby i koła samorządu lekarskiego oraz 

nadzoruje ich działanie,
37) ustala  górną  granicę  dla  zobowiązań  majątkowych  zaciąganych  przez  Prezydium 

i przewodniczącego,
38) tworzy fundusze celowe, 
39) prowadzi szkolenia dla swoich członków,
40) umarza należności,
41) prowadzi ewidencję opłacania składek członkowskich,
42) wykonuje  inne  zadania,  związane  z  działalnością  Izby,  przewidziane  przepisami 

prawa.

§ 6

1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie składa się z prezesa i 30 członków wybranych 
przez Zjazd. 

2. Okręgowa  Rada  Lekarska  wybiera  spośród  swoich  członków  Prezydium,  w  skład, 
którego  wchodzi,  co  najmniej:  prezes  wybrany  przez  Okręgowy  Zjazd  Lekarzy,  
3  wiceprezesów,  sekretarz,  zastępca  sekretarza,  skarbnik  oraz  inni  członkowie 
Okręgowej Rady Lekarskiej, których liczbę określa na daną kadencję Okręgowa Rada 
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Lekarska, z zachowaniem parytetu lekarzy i lekarzy dentystów. Prezydium jest organem 
wykonawczym Okręgowej Rady Lekarskiej  w Szczecinie  i  działa  w imieniu Rady w 
sprawach określonych jej uchwałami.

3. OIL w Szczecinie reprezentuje Okręgowa Rada Lekarska. Do składania w imieniu OIL 
w Szczecinie oświadczeń woli oraz nabywania praw i zaciągania zobowiązań wymagane 
jest  współdziałanie  dwóch członków Prezydium Okręgowej  Rady Lekarskiej,  w tym 
prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza.

4. Organizację i tryb działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie określa uchwała 
Nr 17/90/I  Naczelnej  Rady Lekarskiej  z  dnia 05.05.1990 r.  ze  zmianami  w uchwale 
27/90/I  Naczelnej  Rady  Lekarskiej  oraz  uchwała  Okręgowego  Zjazdu  Lekarzy 
Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w  Szczecinie  Nr  7/V/2009  z  dnia  21  marca  2009r., 
stanowiące załącznik nr 2 do statutu.

5. Okręgowa Rada Lekarska powołuje komisje ORL działające w oparciu o regulaminy 
zatwierdzone  przez  Radę  Lekarską.  Przewodniczący  komisji  są  wybierani  przez 
członków Rady spośród jej składu. Członkowie komisji wybierają ze składu komisji;  
z-cę przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący Komisji składa roczne i kadencyjne 
sprawozdanie z działalności Komisji. 

6. Wykaz  i  tryb  powoływania  komisji  określa  uchwała  Okręgowego  Zjazdu  Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie Nr 7/V/2009 z dnia 21 marca 2009r.

§ 7
1. Okręgowa  Komisja  Rewizyjna  w  Szczecinie  składa  się  z:  przewodniczącego,  

2 zastępców przewodniczącego, sekretarza i 1 członka.
2. Okręgowa Komisja Rewizyjna:

− kontroluje działalność finansową i gospodarczą OIL w Szczecinie,
− przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności, 
− występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w 

Szczecinie.
3. Przewodniczącemu  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  w  Szczecinie  przysługuje  prawo 

udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i jej Prezydium.

§ 8
1. Okręgowy Sąd Lekarski w Szczecinie składa się, z co najmniej 15 członków.
2. Okręgowy Sąd Lekarski:

a) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
b) składa  roczne  i  kadencyjne  sprawozdanie  Okręgowemu  Zjazdowi  Lekarzy  

w Szczecinie,
c) rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd 

lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie.
3.  Przewodniczącemu  Okręgowego  Sądu  Lekarskiego  w  Szczecinie  przysługuje  prawo 

udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i jej Prezydium.
4. Członkowie  Okręgowego  Sądu  Lekarskiego  w  Szczecinie  w  zakresie  orzekania  są 

niezawiśli  i  podlegają  wyłącznie  ustawom  oraz  obowiązującym  zasadom  etyki  i 
deontologii zawodowej.

§ 9
1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Szczecinie:

a) prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków OIL w 
Szczecinie,

b) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi,
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c) składa  roczne  i  kadencyjne  sprawozdanie  Okręgowemu  Zjazdowi  Lekarzy  w 
Szczecinie.

2. Rzecznikowi przysługuje prawo udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie i jej Prezydium.

3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ma, co najmniej 29 zastępców.

§ 10
1. Jednostkami organizacyjnymi OIL w Szczecinie nie posiadającymi osobowości prawnej 

są  Delegatury  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w  Szczecinie  i  Koła  Delegatów  OIL w 
Szczecinie. Organizację, zadania i tryb działania delegatury określa regulamin nadawany 
przez Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie. 

2. Okręgowa  Rada  Lekarska  w  Szczecinie  na  podstawie  uchwały  Okręgowego  Zjazdu 
Lekarzy  może  utworzyć  w  miastach  nie  będących  siedzibą  OIL  Delegatury 
OIL w Szczecinie.

3. Do zadań Delegatury należy:
− wykonywanie  czynności  zleconych  przez  Okręgową  Radę  Lekarską  w 

Szczecinie,
− współpraca  z  terenowymi  organami  administracji  rządowej  i  samorządu 

terytorialnego,
− organizowanie  działań  samorządu  lekarskiego  w  zasięgu  terytorialnym 

Delegatury.
4. Koła Delegatów OIL w Szczecinie działają w rejonach wyborczych OIL, w oparciu o 

regulamin Koła zatwierdzony przez Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie.
5. Organizację,  zadania  i  tryb  działania  Kół  Delegatów  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w 

Szczecinie określa uchwała Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Szczecinie Nr 7/V/2009 z dnia 21 marca 2009r., stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.

§ 11
Wybory do organów OIL w Szczecinie odbywają się na podstawie ustawy o izbach lekarskich 
z  dnia  2 grudnia  2009r.  oraz  uchwały  Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie  regulaminu 
wyborów  do  organów  izb  lekarskich,  na  stanowiska  w  organach  i  trybu  odwoływania 
członków  tych  organów i  osób  zajmujących  stanowiska  w  tych  organach  oraz  wyborów 
komisji wyborczych.

§ 12
1. Uchwały organów OIL w Szczecinie podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy członków danego organu.
2. Minister Zdrowia może zaskarżyć do Sądu Najwyższego  sprzeczne z prawem uchwały 

organów OIL w Szczecinie pod zarzutem ich niezgodności z prawem.

§ 13
1. Na  wniosek  odpowiednio  prezesa  Okręgowej  Rady  Lekarskiej,  Przewodniczącego 

Okręgowego  Sądu  Lekarskiego  lub  Okręgowego  Rzecznika  Odpowiedzialności 
Zawodowej  pracodawca  jest  obowiązany  zwolnić  od  pracy  pracownika  będącego 
członkiem organów izb lekarskich lub wykonującego czynności na rzecz izby lekarskiej 
bez  prawa  do  wynagrodzenia  na  czas  wykonywania  czynności  członka  organu  izby 
lekarskiej lub na czas wykonywania czynności na rzecz izby lekarskiej.

2. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie określa zasady i tryb zwrotu kosztów podróży 
oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków OIL w Szczecinie 
w związku z wykonywaniem czynności na rzecz OIL w Szczecinie.
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§ 14
1. Bez  zgody  Okręgowej  Rady  Lekarskiej  w  Szczecinie  zakład  pracy  nie  może 

wypowiedzieć umowy o pracę lekarzowi pełniącemu funkcję z wyboru w organach OIL 
w Szczecinie, tj.:
- w Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie,
- w Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Szczecinie,
- w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Szczecinie,
-  Okręgowemu  Rzecznikowi  Odpowiedzialności  Zawodowej  w  Szczecinie  i  jego 
zastępcom, 
a także warunków pracy i płacy na jego niekorzyść.

2. Postanowienia  ust.  1  nie  mają  zastosowania  w  przypadku,  gdy  zachodzą  przyczyny 
określone w art. 40 i 43 Kodeksu Pracy.

§ 15
1. Najwyższym  organem  samorządu  lekarzy  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  jest  Krajowy 

Zjazd Lekarzy, a działalnością samorządu lekarzy w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 
między  Krajowymi  Zjazdami  Lekarzy  kieruje  Naczelna  Rada  Lekarska  jako  organ 
Naczelnej Izby Lekarskiej.

2. Organami Naczelnej Izby Lekarskiej są ponadto:
- Naczelna Komisja Rewizyjna,
- Naczelny Sąd Lekarski,
- Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

3. Uprawnienia  i  obowiązki  Krajowego  Zjazdu  Lekarzy  oraz  organów  Naczelnej  Izby 
Lekarskiej określa ustawa o izbach lekarskich.

Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW OIL W SZCZECINIE

§ 16
1. Na  listę  członków  OIL  w  Szczecinie  zostają  wpisani  lekarze  spełniający  łącznie 

następujące warunki:
- posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza,
- zamierzają wykonywać lub wykonują zawód lekarza na obszarze OIL w Szczecinie.

2. Lekarze, którzy spełniają podane wyżej warunki, lecz nie wykonują zawodu, wpisuje 
się na listę na ich wniosek.

3. Lekarz, który zgłosił  zamiar wykonywania zawodu po raz pierwszy po upływie     
5-ciu lat  od ukończenia  studiów lekarskich  lub przerwał  wykonywanie  zawodu na 
okres dłuższy niż 5 lat,  może być zobowiązany przez Okręgową Radę Lekarską w 
Szczecinie  do  uprzedniego  odbycia  przeszkolenia,  według  zasad  ustalonych  przez 
Okręgową  Radę  Lekarską.  Nadto,  Okręgowa  Rada  Lekarska  w  Szczecinie  może 
zobowiązać  członka  OIL  w  Szczecinie,  u  którego  ujawniono  niedostateczne 
przygotowanie  zawodowe do odbycia  przeszkolenia  uzupełniającego,  pod rygorem 
utraty prawa do wykonywania zawodu.

§ 17
1. W przypadku  wykonywania  zawodu na  obszarze  2-ch lub  więcej  okręgowych  izb 

lekarskich, lekarz podlega wpisowi na listę wybranej przez siebie izby.

§ 18
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Szczegółowy tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu 
lekarza i lekarza dentysty w tym wykonywania zawodu przez lekarzy z UE oraz lekarzy 
cudzoziemców  nie  będących  obywatelami  jednego  z  państw  członkowskich  UE  i 
prowadzenia rejestru lekarzy reguluje uchwała Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z 
dnia  27  września  1997r.  w sprawie  szczegółowego  trybu  postępowania  w  sprawach 
przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia 
rejestru  lekarzy  (tekst  jednolity  -  obwieszczenie  Nr  6/08/V  Prezesa  NRL  z  dnia 
01.10.2008.), zmieniona uchwałą Nr 3/09/V NRL z dnia 13 lutego 2009r. Tekst uchwały 
stanowi integralną część statutu.

§ 19
1. W przypadku braku odrębnych przepisów prawa, OIL w Szczecinie obowiązana jest 

przy  załatwianiu  indywidualnych  spraw  członka  OIL  w  Szczecinie  przestrzegać 
terminów  przewidzianych  w  kpa  art.  32  §1  do  3,  tj.,  bez  zbędnej  zwłoki,  a  w 
przypadku, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, nie 
później niż w ciągu miesiąca.

2. W sprawach szczególnie skomplikowanych, załatwianie sprawy powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu 2-ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.  
W przypadku postępowania odwoławczego,  sprawa winna być  załatwiona w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania odwołania przez organ uprawniony.

§ 20
1. Skreślenie z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie następuje na skutek:

1) przeniesienia się lekarza do innej okręgowej izby lekarskiej;
2) złożenia  przez  lekarza  oświadczenia  o zrzeczeniu  się prawa wykonywania  zawodu 

lekarza,  z  wyjątkiem  przypadku  gdy  przeciwko  temu  lekarzowi  toczy  się 
postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;

3) utraty prawa wykonywania zwodu na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa 
w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

4) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu;
5) śmierci lekarza.

  2. Skreślenia dokonuje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 21
Do uchwał OIL w Szczecinie w sprawach stwierdzenia prawa wykonywania zawodu bądź 
jego pozbawienia z powodu niezdolności do wykonywania zawodu stosuje się przepisy kpa w 
części dotyczącej decyzji administracyjnej, tj. od art. 104 do 113 kpa.

§ 22
1.  Na  uchwałę,  o  której  mowa  w  §  21,  służy  zainteresowanemu  skarga  do  sądu 

administracyjnego.
2. Minister  właściwy  do  spraw  zdrowia  może  zaskarżyć  do  sądu  administracyjnego 

prawomocną uchwałę organu samorządu lekarzy w sprawach, o których mowa w § 21.

§ 23
Członkowie OIL w Szczecinie obowiązani są przestrzegać;

• zasad etyki i deontologii lekarskiej oraz przepisów prawa związanych 
z wykonywaniem zawodu lekarza,

• płacenia w terminie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez NRL,
• przyrzeczenia lekarskiego, zgodnie z zapisem w Kodeksie Etyki Lekarskiej,
• uchwał organów izb lekarskich.
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§ 24
Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do organów OIL w Szczecinie,
2) być informowani o działalności OIL w Szczecinie,
3) korzystać:
            a) z pomocy OIL w Szczecinie w zakresie doskonalenia zawodowego,

b) z pomocy w zakresie ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu 
lekarza,

           c) z ochrony i pomocy prawnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu 
lekarza

           d) ze świadczeń socjalnych oraz działalności samopomocowej.

Rozdział IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA CZŁONKÓW OIL W SZCZECINIE

§ 25
1. Członkowie OIL w Szczecinie podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie 

etyki  lekarskiej  oraz  przepisów  związanych  z  wykonywaniem  zawodu  lekarza, 
zwanych przewinieniem zawodowym.

2. Szczegółowe  zasady  podlegania  odpowiedzialności  zawodowej  członków  OIL  
w Szczecinie określa ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009r. w rozdziale V 
i VI.

Rozdział V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

W SZCZECINIE

§ 26
Majątek OIL w Szczecinie stanowią ruchomości i nieruchomości oraz fundusze składające się 
z:

1) składek członkowskich,
2) wpływów z działalności gospodarczej i innej określonej statutem,
3) dotacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia,
4) wpływów z zapisów i darowizn,
5) innych wpływów.

§ 27
1. OIL w Szczecinie otrzymuje z budżetu Państwa środki finansowe na pokrycie kosztów 

tych  czynności  OIL  w  Szczecinie  określonych  w  statucie,  które  dotychczas  były 
wykonywane przez organy administracji rządowej.

2. W  przypadku  powstania  zwłoki  w  przekazywaniu  tych  środków  Okręgowa  Rada 
Lekarska  w  Szczecinie  podejmuje  kroki  przewidziane  prawem  do  skutecznego 
wyegzekwowania należności.

§ 28
Majątkiem OIL w Szczecinie zarządza Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie z najwyższą 
starannością i rzetelnością.
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§ 29
Składki, których członek OIL w Szczecinie nie uiścił w terminie oraz koszty postępowania w 
przedmiocie  odpowiedzialności  zawodowej  podlegają  ściągnięciu  w  trybie  przepisów  o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie:

1) ustawa z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 219 poz. 1708),
2) ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity:  

Dz. U. 2008 Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
3) regulaminy  wewnętrznego  urzędowania  rzeczników  odpowiedzialności  zawodowej 

oraz wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich uchwalonych przez Krajowy Zjazd 
Lekarzy.

§ 31
Integralną część niniejszego statutu stanowią:

1) zał. nr 1 – Uchwała nr 17/90/I NRL z dnia 3 maja 1990r., zm. Uchwała nr 27/90/I 
NRL z dnia 07 grudnia 1990r. w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu 
działania  okręgowych  zjazdów  lekarzy,  okręgowych  rad  lekarskich,  okręgowych 
komisji  rewizyjnych,  Uchwała  Okręgowego  Zjazdu  Lekarzy  Okręgowej  Izby 
Lekarskiej w Szczecinie Nr 7/V/2009 z dnia 21 marca 2009r.w sprawie Regulaminu 
organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,

2) zał. nr 2 – uchwała Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 września 1997r. 
w  sprawie  szczegółowego  trybu  postępowania  w  sprawach  przyznawania  prawa 
wykonywania zawodu lekarza i  lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy 
(tekst  jednolity  -  obwieszczenie  Nr  6/08/V  Prezesa  NRL  z  dnia  01.10.2008.), 
zmieniona uchwałą Nr 3/09/V NRL z dnia 13 lutego 2009r. 

§ 32
W przypadku zmiany przepisów ogólnych, a w szczególności wymienionych w § 30 i § 31 
odpowiednie postanowienia statutu ulegną zmianie.

§ 33
1. Statut został uchwalony na VII Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Szczecinie w dniu  

25 marca 1994 roku i wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 1994r.
2. Zmiany  w  Statucie  dokonano  Uchwałą  Nr  2  Okręgowego  Zjazdu  Lekarzy  

w Szczecinie dnia 18 kwietnia 1998r.
3. Zmiany  w  Statucie  dokonano  Uchwałą  Nr  8  Okręgowego  Zjazdu  Lekarzy  

w Szczecinie z dnia 15 marca 2003 roku.
4. Tekst  jednolity  Statutu,  ustanowiono  Uchwałą  Okręgowego  Zjazdu  Lekarzy  w 

Szczecinie Nr 8/V/2009 z dnia 21 marca 2009r.
5. Zmiany w Statucie dokonano uchwałą Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie nr 

6/2010/VI-Z, wprowadzając jego tekst jednolity.
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