
Regulamin 
 Komisji Stomatologicznej  

Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, zwana dalej Komisją, działa w oparciu 
o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. 
 

§ 2 
1. Komisja jest ciałem doradczym Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, zwanej dalej Radą. 
2. Komisja jest stałą, wieloproblemową komisją Rady, obejmującą swym działaniem wszystkie sprawy, jakimi 

zajmuje się samorząd lekarski, a w szczególności te, które w jakikolwiek sposób wpływają lub mogą 
wpływać na wykonywanie zawodu lekarza dentysty. 

 
 

II. Zadania 
 

§ 3 
Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, 
poz. 1708 z późn. zm.) i uchwał organów izb lekarskich, do których w szczególności należy: 

1) Monitorowanie problemów dotyczących środowiska lekarzy dentystów oraz informowanie o nich 
Rady i włączanie się w procesy ich rozwiązywania. 

2) Podejmowanie działań integrujących środowisko lekarzy dentystów. 
3) Podejmowanie działań inicjujących doskonalenie zawodowe lekarzy dentystów. 
4) Analizowanie informacji napływających od lekarzy dentystów. 
5) Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez stronę internetową Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Białymstoku.  
6) Przedstawianie Radzie problemów, wniosków, stanowisk i opinii we wszystkich sprawach objętych 

działaniami samorządu lekarskiego, a dotyczących problemów wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i opieki stomatologicznej. 

7) Wnioskowanie o współpracę z organizacjami zrzeszającymi lekarzy dentystów i prezentacja 
stanowisk Rady w ramach tej współpracy. 

8) Współpraca z innymi komisjami problemowymi Rady. 
9) Współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej i Komisjami 

Stomatologicznymi innych izb lekarskich. 
10) Wskazywanie członków Komisji do uczestnictwa w konferencjach naukowych i innych ważnych 

wydarzeniach dla środowiska lekarzy dentystów oraz samorządu lekarskiego. 
11) Realizowanie innych zadań dotyczących spraw stomatologii. 

 
 

III. Struktura i skład Komisji 
 

§ 4 
Komisja powoływana jest przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku w drodze uchwały na jednym z 
pierwszych posiedzeń nowej kadencji. Rada wyznacza również Przewodniczącego Komisji. 

 
 § 5 

1. Przewodniczący Komisji, zwany dalej Przewodniczącym, tworzy projekt składu osobowego Komisji z 
uwzględnieniem parytetów poszczególnych delegatur Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. 

2. Przewodniczący przedstawia Radzie wniosek zawierający skład osobowy Komisji. Rada powołuje członków 
Komisji w drodze uchwały. 



3. Członkiem Komisji może być lekarz dentysta, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku, 
w szczególności delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy, który potwierdzi chęć pracy w Komisji. 

 
§ 6 

1. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący oraz członkowie, spośród których na pierwszym posiedzeniu 
Komisji wybieranych jest dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarz Komisji. 

2. Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarz tworzą Prezydium Komisji. 
 

§ 7 
Komisja może powoływać stałe i doraźne zespoły problemowe do opracowywania i rozwiązywania 
problemów bądź realizowania zadań programowych. 

 
 § 8 

Komisja działa do czasu ukonstytuowania się Komisji następnej kadencji. 
 
 

IV. Tryb i zasady pracy Komisji 
 

§ 9 
1. Komisja odbywa posiedzenia w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego, w częstotliwości nie 

rzadziej niż 4 razy w roku. W miarę możliwości, Przewodniczący ustala plan posiedzeń Komisji na dany rok 
kalendarzowy i powiadamia o tym członków Komisji. 

2. Posiedzenia mogą odbywać się zarówno w zakresie pracy całej Komisji, jak i jej poszczególnych zespołów 
problemowych.  

3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może zostać zorganizowane z wykorzystaniem urządzeń 
telekomunikacyjnych, w którym, w zależności od sytuacji, poszczególni bądź wszyscy członkowie Komisji 
mogą uczestniczyć w sposób zdalny. 

4. Członkowie Komisji są zawiadamiani o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad zgodnie ze zgłoszoną i 
zadeklarowaną przez danego członka formą powiadamiania. 

5. Każdy członek Komisji ma prawo głosu. 
6. W posiedzeniach mogą również brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.   
7. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący bądź osoba przez niego wyznaczona. 
8. Z posiedzeń Komisji i zespołów problemowych sporządza się protokół, który podpisuje osoba 

przewodnicząca posiedzeniu bądź obecny na posiedzeniu Sekretarz Komisji. 
 

§ 10 
1. Obowiązkiem członka Komisji jest uczestniczenie w jej pracach, stosownie do uchwał Komisji i decyzji 

Przewodniczącego oraz obecność na jej posiedzeniach. 
2. Nieobecność na posiedzeniu wymaga usprawiedliwienia. 
3. W razie nieusprawiedliwionych trzech nieobecności członka Komisji na posiedzeniu Komisji bądź zespołu 

problemowego w jednym roku kalendarzowym Przewodniczący może wystąpić z wnioskiem do Rady o 
odwołanie tego członka. 

4. W miejsce członka, który utracił członkostwo w Komisji, Rada może powołać nowego członka na wniosek 
Przewodniczącego. 
 

§ 11 
1. Komisja podejmuje uchwały, rezolucje, deklaracje, apele, oświadczenia oraz stanowiska zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków uczestniczących w posiedzeniu. W 
razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

2. Komisja może podjąć na posiedzeniu uchwałę o rozszerzeniu głosowania z ust. 1 poprzez umożliwienie 
oddania głosów nieobecnym na posiedzeniu członkom. W takim wypadku, Przewodniczący, w terminie 3 
dni od posiedzenia, przesyła drogą elektroniczną nieobecnym członkom Komisji, na zadeklarowany do 
kontaktu adres mailowy, zagadnienie problemowe wraz ze stosownymi opcjami do wyboru oraz 
pouczeniem o trybie i terminie do oddania głosu. Brak stosownej odpowiedzi w przewidzianym terminie 



utożsamia się ze wstrzymaniem się od głosu.  
3. Głosowanie jest co do zasady jawne. Komisja może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie i 

wówczas głosowanie przeprowadza powołana do tego komisja skrutacyjna. 
 

§ 12 
W sprawach bieżących pomiędzy posiedzeniami Komisji, Prezydium Komisji obraduje i podejmuje decyzje na 
spotkaniach oraz drogą elektroniczną. Przepis § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 13 
1. Do występowania w imieniu Komisji upoważniony jest wyłącznie Przewodniczący lub wyznaczony przez 

niego zastępca. 
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcje pełni wyznaczony przez niego 

Zastępca Przewodniczącego Komisji. 
 

§ 14 
Do zadań Przewodniczącego należy kierowanie pracami Komisji, a w szczególności: 

1) Określanie harmonogramu posiedzeń Komisji i zwoływanie posiedzeń. 
2) Przewodniczenie posiedzeniom Komisji. 
3) Rozdzielanie zadań pomiędzy członkami Komisji. 
4) Podpisywanie dokumentów i korespondencji Komisji. 
5) Delegowanie członków Komisji do jej reprezentowania. 
6) Wnioskowanie w sprawie wydatków Komisji. 
7) Przygotowywanie projektu rocznego planu kosztów Komisji. 
8) Sporządzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Komisji oraz przedstawianie ich 

Radzie. 
 

§ 15 
Do zadań Sekretarza Komisji należy: 

1) Administracyjne przygotowywanie posiedzeń Komisji. 
2) Redagowanie protokołów posiedzeń Komisji. 
3) Nadzorowanie nad czynnościami formalnymi prac Komisji, m. in. prowadzeniem rejestru uchwał 

Komisji, list obecności, dzienników korespondencyjnych, itp. 
 

§ 16 
Członkostwo w Komisji ustaje w wyniku: 

1) pisemnej rezygnacji, 
2) odwołania zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez Radę,  
3) śmierci. 

 
V. Finansowanie 

 
§ 17 

1. Komisja jest finansowana ze środków przyznawanych przez Radę. 
2. Przewodniczący przedstawia Prezydium Rady plan działalności Komisji na dany rok kalendarzowy wraz 

preliminarzem wydatków, celem wspólnego ich omówienia i realnej możliwości sfinansowania. 
3. Budżet Komisji przyjmowany jest w drodze uchwały przez Okręgowy Zjazd Lekarzy. 

 
§ 18 

Przewodniczącemu przysługuje prawo wnioskowania do Rady o przyznanie w ramach uchwalonego przez 
Okręgowy Zjazd Lekarzy rocznego budżetu Komisji odpowiednich środków pieniężnych dla celów związanych 
z bieżącą działalnością Komisji, m.in. przeznaczonych na rozliczenie delegacji. 
 
 
 



VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 19 
Regulamin Komisji Stomatologicznej obowiązuje od dnia ogłoszenia do czasu powołania Komisji następnej 
kadencji. 
 

§ 20 
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. 
 
 
 
 
 
 
 
 


