Regulamin działania Rzecznika Praw Lekarza
Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku
§1
Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, zwany dalej Rzecznikiem,
działa w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, a w szczególności zawarte w:
1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz.
483),
2. Ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz.1708),
3. Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2008r
nr 136, poz. 857, z późn. zm.),
4. Kodeksie Etyki Lekarskiej uchwalonym przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd
Lekarzy w Toruniu w dniu 20 września 2003r.,
5. Ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. nr
14, poz. 89, z późn. zm.),
6. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135, z późn. zm.),
7. Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111,
poz. 535, z późn. zm.),
8. Ustawie dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr
191, poz. 1410, z późn. zm.),
9. Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn.
zm.).
§2
1. Rzecznika wybiera i odwołuje Okręgowa Rada Lekarska w Płocku
2. Rzecznik wybiera swojego zastępcę ds. lekarzy dentystów (jeśli jest lekarzem) lub
lekarzy (jeśli jest lekarzem dentystą), którego kandydaturę przedstawia do akceptacji
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Płocku
§3
Do zadań Rzecznika należą w szczególności:
1. Działania na rzecz ochrony godności wykonywania zawodu lekarza,
2. Obrona dobrego imienia lekarza, zarówno, jako jednostki jak i społeczności, w
kontaktach z mediami, instytucjami, organizacjami, administracją,
3. Ochrona lekarzy przed nieuzasadnionymi atakami ze strony mediów, pacjentów i ich
stowarzyszeń, pracodawców, instytucji itp.,
4. Wspieranie działań lekarzy na rzecz ochrony ich słusznych interesów,
5. Organizowanie pomocy prawnej i finansowej dla lekarzy, których dobre imię i
godność zostały naruszone,
6. Wnioskowanie o pomoc finansową lekarzom i lekarzom dentystom, oraz w
uzasadnionych przypadkach ich rodzinom, w trudnej sytuacji materialnej, w tym
szczególnie osobom chorym i seniorom
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§4
Do uzyskania pomocy ze strony Rzecznika uprawnieni są wyłącznie lekarze i lekarze
dentyści członkowie Okręgowej Izby Lekarskie w Płocku, bez zaległości w opłacaniu
składek członkowskich.
Pomoc, o której mowa w ust.1, może być realizowana przez udzielanie porad
prawnych, organizację lub pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, udzielanie
poręczeń, pomoc w uzyskiwaniu opinii i ekspertyz biegłych, występowanie w
kontaktach z mediami itp.
W realizacji swoich obowiązków Rzecznik podejmować będzie współpracę z
prawnikami Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, innymi kancelariami prawnymi i
instytucjami.
W swojej działalności Rzecznik współpracuje z organami samorządu lekarskiego.
Działalność Rzecznika nie może stać w sprzeczności z funkcjonowaniem organów
izby lekarskiej w Płocku.

§5
Rzecznik zdaje coroczne sprawozdanie ze swojej działalności Okręgowemu Zjazdowi
Lekarzy.
§6
1. Obsługę administracyjną Rzecznika zapewnia Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w
Płocku
2. Koszt funkcjonowania Rzecznika uwzględnia się w budżecie Okręgowej Izby
Lekarskiej w Płocku

