
Załącznik do Uchwały Nr 23/2022/IX 

     Okręgowej Rady  Lekarskie w  Koszalinie 

        z dnia 27 września 2022 roku 

 

 

REGULAMIN 

Komisji Kształcenia Medycznego i Młodych Lekarzy 

Okręgowej  Rady Lekarskiej w Koszalinie 

 

1. Komisja Kształcenia Medycznego i Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej                    

w Koszalinie, zwana dalej Komisją, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa  

oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Celem działania Komisji jest zapewnienie i ułatwianie członkom Okręgowej Izby 

Lekarskiej optymalnych warunków do realizacji kształcenia ustawicznego lekarza                        

i lekarza dentysty we wszystkich jego formach oraz obejmuje swym działaniem 

wszystkie zagadnienia, jakimi zajmuje się samorząd lekarski w odniesieniu do 

młodych lekarzy, a w szczególności lekarzy stażystów i odbywających szkolenie 

specjalizacyjne. 

3. Do zadań Komisji należy: 

a) koordynacja działań OIL w zakresie doskonalenia zawodowego przed i 

podyplomowego w zawodach medycznych; 

b) przygotowywanie projektów uchwał, opinii i stanowisk OIL w sprawie doskonalenia 

zawodowego lekarzy;  

c) opiniowanie wniosków o wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie 

zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów;  

d) monitorowanie wypełniania przez lekarzy i lekarzy dentystów, członków OIL 

obowiązku doskonalenia zawodowego; 

e) organizowanie zdarzeń edukacyjnych (kursów medycznych, konferencji , 

warsztatów, webinarów); 

f) wnioskowanie do NRL o przyznanie dotacji na organizację doskonalenia 

zawodowego; 

g) pomoc młodym lekarzom w problemach napotykanych podczas wykonywania 

zawodu lekarza, a także popularyzacja wiedzy o działaniach samorządu 

lekarskiego oraz integracja środowiska młodych lekarzy.   

 

4. Do zadań Komisji należy także:  

a) reprezentowanie środowiska młodych lekarzy wobec samorządu lekarskiego, 

administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych po uzyskaniu 

akceptacji ORL (poprzez m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących 

młodych lekarzy); 

b) rozwijanie sieci współpracy i umacnianie więzi między młodymi lekarzami na terenie 

OIL w Koszalinie;  

c) usprawnianie przepływu informacji w środowisku młodych lekarzy;  

d) propagowanie szerokiego udziału młodych lekarzy i lekarzy dentystów w pracach 

samorządu lekarskiego i społeczności lekarskiej. 

 

5. Komisja współpracuje z innymi komisjami problemowymi. 

6. Członkami Komisji mogą być wszyscy chętni lekarze i lekarze dentyści zrzeszeni w 

OIL w Koszalinie po akceptacji przez Okręgową Radę Lekarską w Koszalinie. 

 



 

7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący powoływany przez Okręgową Radę 

Lekarską w Koszalinie, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Komisji, którego 

Komisja wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu. Przewodniczącym 

Komisji jest lekarz albo lekarz dentysta będący delegatem na Okręgowy Zjazd 

Lekarzy OIL w Koszalinie.   

8. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za całość prac Komisji, przygotowuje 

projekt rocznego planu wydatków, podpisuje korespondencję i dokumenty dotyczące 

działania Komisji oraz czuwa nad prawidłową realizacją wydatków Komisji. 

9. Sekretarz Komisji, którego Komisja wybiera ze swego grona na pierwszym 

posiedzeniu, odpowiada za korespondencję i dokumentację Komisji, sporządza 

protokół z posiedzenia oraz zapis przyjętych uchwał, stanowisk, wniosków i 

oświadczeń. 

10. Komisja odbywa posiedzenia w zależności od bieżących potrzeb. Posiedzenia zwołuje 

Przewodniczący Komisji. 

11. Stanowiska i decyzje Komisji są podejmowane w trakcie posiedzeń zwykłą 

większością głosów. 

12. Komisja działa w ramach limitu środków finansowych przyznanych w budżecie OIL 

na dany rok kalendarzowy, dotacji przyznanych przez Naczelną Izbę Lekarską oraz 

dochodów uzyskanych z odpłatnych zdarzeń edukacyjnych organizowanych przez 

Komisję. Niewykorzystane środki finansowe z jednego zdarzenia edukacyjnego można 

wykorzystać w kolejnym zdarzeniu edukacyjnym organizowanym przez Komisję  lub 

przeznaczyć na inne cele zgodne z przedmiotem działania Komisji , na podstawie 

uchwały podjętej przez Komisję.  

13. Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Biuro OIL w Koszalinie. 

 

 


