
Załącznik do Uchwały Nr 117/R-VIII/18 
Okręgowej Rady Lekarskiej w  Warszawie 

z dnia 5 grudnia 2018 r. 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA 

KOMISJI ds. LEKARZY DENTYSTÓW 

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE 

 

§ 1 

Komisja ds. Lekarzy Dentystów (zwana dalej "Komisją"), jest komisją wieloproblemową 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (zwana dalej również „ORL”).  

§ 2 

Komisja podejmuje działania we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem zawodu 

lekarza dentysty przez członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (zwana dalej również 

„OIL”) oraz w sprawach obejmujących problemy związane z ochroną zdrowia z zakresu opieki 

lekarsko-dentystycznej. 

§ 3 

1. Zadania Komisji określone właściwą uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej obejmują 

w szczególności: 

1) przedstawianie ORL wniosków, stanowisk, opinii, oświadczeń i analiz w sprawach 

objętych działaniem samorządu lekarskiego, dotyczących wykonywania zawodu lekarza 

dentysty na obszarze działania Izby i problemów opieki lekarsko-dentystycznej, 

a zwłaszcza w sprawach: 

a) wykonywania zawodu w ramach indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich 

lub w podmiotach działalności leczniczej, 

b) etyki lekarskiej, 

c) lekarzy dentystów seniorów, 

d) młodych lekarzy dentystów, 

e) bytowych lekarzy dentystów i ich rodzin, 

f) ubezpieczania lekarzy dentystów, 

g) wykonywania zawodu lekarza dentysty przez cudzoziemców, 



2) występowanie do ORL o przedstawienie w imieniu lekarzy dentystów opinii w sprawach 

organizacji ochrony zdrowia oraz polityki zdrowotnej, administracji rządowej lub 

samorządowej w zakresie opieki lekarsko-dentystycznej, 

3) przedstawianie ORL opinii w odniesieniu do projektów aktów prawnych wiążących się z 

wykonywaniem zawodu lekarza dentysty oraz opieką zdrowotną w zakresie lekarsko-

dentystycznym, 

4) przedstawianie ORL opinii dotyczących szkolenia specjalizacyjnego, uzyskiwania 

umiejętności oraz innych form doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów na 

obszarze działania Izby, 

5) współpraca, z upoważnienia ORL, ze stowarzyszeniami naukowymi lekarzy dentystów i 

innymi organizacjami zrzeszającymi lekarzy dentystów, 

6) integracja i aktywizacja środowiska lekarzy dentystów, poprzez różne formy działalności 

o charakterze edukacyjnym, kulturalnym oraz rekreacyjnym, 

7) inicjowanie i utrzymywanie w imieniu ORL stałych kontaktów z międzynarodowymi 

organizacjami i stowarzyszeniami lekarzy dentystów. 

§ 4 

Komisja realizuje swoje zadania we współpracy z innymi komisjami i zespołami ORL oraz we 

współpracy z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej. 

§ 5 

1. ORL, na wniosek Prezesa ORL, ustala skład osobowy Komisji, po zasięgnięciu opinii 

Wiceprezesa ORL – lekarza dentysty, spośród lekarzy dentystów delegatów na 

Okręgowy Zjazd lekarzy oraz lekarzy dentystów nie delegatów członków OIL.  

2. Odwoływania członków Komisji i powoływania nowych, ORL dokonuje na wniosek 

Prezesa ORL, po zasięgnięciu opinii Komisji. 

§ 6 

1. Przewodniczącego Komisji powołuje ORL w drodze uchwały, na wniosek Prezesa ORL, 

po zasięgnięciu opinii Komisji.  

2. Odwołania przewodniczącego Komisji dokonuje ORL w drodze uchwały, na wniosek 

Prezesa ORL, po zasięgnięciu opinii Komisji. 



§ 7 

1. Pracami Komisji kieruje prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący, dwóch 

wiceprzewodniczących, sekretarz i jego zastępca oraz dwóch członków prezydium. 

2. Wiceprzewodniczących, Sekretarza i zastępcę Sekretarza oraz dwóch członków 

prezydium, Komisja wybiera spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu, 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

3. Uchwały Prezydium Komisji zapadają w obecności co najmniej 4 członków. 

§ 8 

1. Przewodniczący komisji: 

1) organizuje pracę Komisji, 

2) przewodniczy jej posiedzeniom, 

3) nadzoruje wykonanie decyzji Komisji, 

4) przygotowuje projekt rocznego planu wydatków Komisji, 

5) reprezentuje Komisję na posiedzeniach ORL, 

6) przedstawia ORL w imieniu Komisji wnioski, stanowiska, opinie lub oświadczenia,  

7) składa ORL roczne i kadencyjne sprawozdania, 

8) podpisuje wewnętrzne dokumenty komisji. 

2. W czasie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni wskazany przez 

niego wiceprzewodniczący. 

§ 9 

1. Sekretarz komisji: 

1) przygotowuje organizacyjnie i merytorycznie posiedzenia, 

2) sporządza projekty wniosków, stanowisk, oświadczeń i opinii, 

3) sporządza protokół posiedzenia, 

4) prowadzi korespondencję i dokumentację komisji. 

2. W czasie nieobecności Sekretarza, jego obowiązki pełni zastępca. 

§ 10 

Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprzewodniczący, zwołuje 

posiedzenia Komisji w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 



§ 11 

1. Uchwały, wnioski, stanowiska, opinie oraz oświadczenia Komisja podejmuje zwykłą 

większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków. 

2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos jej przewodniczącego. 

3. Wnioski, stanowiska, opinie lub oświadczenia podpisuje Przewodniczący Komisji lub 

Sekretarz. 

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek i za zgodą Przewodniczącego Komisji lub 

wiceprzewodniczącego pełniącego jego obowiązki, Komisja może podejmować 

uchwały, wnioski, stanowiska, opinie oraz oświadczenia poza posiedzeniami w trybie 

korespondencyjnym, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, z zachowaniem 

wszystkich obowiązujących w OIL procedur bezpieczeństwa.  

5. Wniosek oraz zgoda Przewodniczącego Komisji, a także projekty aktów, które mają 

zostać podjęte w trybie korespondencyjnym, zostaną przesłane wszystkim członkom 

Komisji, na pocztę elektroniczną przed głosowaniem. 

6. We wniosku o podjęcie uchwały w trybie korespondencyjnym wskazywany jest termin 

dla  oddawania  głosów  oraz  opis,  w  jaki  sposób członkowie Komisji mogą oddawać 

głosy.  

7. Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który podpisują 

Przewodniczący oraz Sekretarz. Wynik głosowania przekazuje się niezwłocznie 

wszystkim członkom Komisji drogą elektroniczną. 

§ 12 

1. Komisja może powoływać stałe lub doraźne zespoły (grupy) robocze działające w celu 

ustalenia stanowiska, opinii lub opracowania wniosku w określonej sprawie oraz wybierać 

spośród swoich członków osoby odpowiedzialne za prace tych zespołów. W skład zespołów 

(grup) mogą wchodzić osoby spoza składu Komisji. 

2. Komisja może powoływać ekspertów w celu uzyskania opinii lub zlecenia opracowań. 

§ 13 

W uzasadnionych przypadkach, wymóg obecności ponad połowy członków Komisji nie musi 

być spełniony i decyzję może podjąć prezydium Komisji. W takich sytuacjach prezydium 



zobowiązane jest powiadomić członków Komisji o zajętym stanowisku na najbliższym jej 

posiedzeniu. 

§ 14 

Na zaproszenie Prezesa ORL przewodniczący Komisji lub w jego zastępstwie 

wiceprzewodniczący bądź sekretarz uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach ORL lub 

jej Prezydium. 

§ 15 

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia osoba oddelegowana przez Biuro OIL 

w Warszawie. 

 


