UCHWAŁA Nr 1/119/01/III
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 stycznia 2001r.
w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich oraz trybu odwoływania tych organów i ich członków - część 2

§ 30.
Głosowanie w trybie odwołania ważne jest gdy spełnione są łącznie warunki:
1/ liczba ważnie oddanych głosów jest większa od połowy ogólnej
liczby członków zgromadzenia wyborczego,
2/ zachowano tajność głosowania,
3/ zachowany został czternastodniowy termin powiadomienia wszystkich
członków zgromadzenia wyborczego, listem poleconym, o terminie i
miejscu zgromadzenia; powiadomienie powinno zawierać informację o
złożeniu wniosku o odwołanie,
4/ zachowano warunki określone w § 3 ust. 2 i 3.
§ 31.
1. Wniosek o odwołanie delegata na okręgowy zjazd lekarzy wraz z
uzasadnieniem zgłasza się okręgowej radzie lekarskiej.
2. Okręgowa rada lekarska na najbliższym posiedzeniu od złożenia wniosku
zwołuje w terminie 30 dni zebranie lekarzy rejonu wyborczego, którego członkowie zgłosili wniosek, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebranie rejonu wyborczego odwołuje delegata na okręgowy zjazd
lekarzy kwalifikowaną większością głosów, jeżeli oddano co najmniej 2/3
ważnie oddanych głosów.
§ 32.
1. Okręgowy zjazd lekarzy lub nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy
odwołuje organ, członka organu okręgowej izby lekarskiej lub delegata
na Krajowy Zjazd Lekarzy kwalifikowaną większością co najmniej 2/3
ważnie oddanych głosów.
2. Odwołanie członka organu okręgowej izby lekarskiej, o którym mowa w ust.
1, powoduje utratę przez niego stanowiska funkcyjnego w tym organie.
§ 33.
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy odwołuje organ lub członka organu Naczelnej Izby Lekarskiej kwalifikowaną większością co najmniej
2/3 ważnie oddanych głosów.
2. Odwołanie członka organu Naczelnej Izby Lekarskiej, o którym mowa w
ust. 1 powoduje utratę stanowisk funkcyjnych i innych stanowisk w tym organie.
§ 34.
1. Odwołania ze stanowiska funkcyjnego w organach izb lekarskich, z
wyjątkiem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, przewodniczącego okręgowej rady
lekarskiej i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej można
dokonać kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych
głosów.
2. Odwołania ze stanowiska przewodniczącego okręgowej rady lekarskiej
albo okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej może dokonać
wyłącznie okręgowy zjazd lekarzy lub nadzwyczajny okręgowy zjazd
lekarzy, a ze stanowiska Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej lub
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wyłącznie
Nadzwyczajny Krajowy zjazd Lekarzy zwołany w tym celu. Odwołanie
następuje kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 ważnie
oddanych głosów.
§ 35.
1. Do protestów przeciwko ważności głosowania nad wnioskiem o odwołanie
stosuje się odpowiednio § 24.
2. W razie unieważnienia wyników głosowania ponowne głosowanie w sprawie wniosku o odwołanie odbywa się na kolejnym zwołanym w tym
celu zebraniu rejonu wyborczego lub organu izby albo na zjeździe.

Rozdział 5
Wybory uzupełniające
§ 36.
Wybory uzupełniające delegata(ów) na okręgowy zjazd lekarzy ogłasza okręgowa rada lekarska w przypadku:
1/ wygaśnięcia mandatu delegata,

2/ odwołania delegata,
3/ o którym mowa w § 14 ust. 6.
§ 37.
Wybory uzupełniające członków organów izby lekarskiej, poza okręgowym zjazdem lekarzy, odbywają się w czasie najbliższego okręgowego
zjazdu lekarzy.
§ 38.
1. Wybory uzupełniające delegata(ów) na Krajowy Zjazd Lekarzy ogłasza
okręgowa rada lekarska w przypadku:
1/ wygaśnięcia mandatu delegata,
2/ odwołania delegata.
2. Wybory uzupełniające delegata(ów) na Krajowy Zjazd Lekarzy odbywają się w czasie najbliższego okręgowego zjazdu lekarzy.
§ 39.
1. Wybory uzupełniające na stanowiska funkcyjne w organach okręgowych izb
lekarskich z wyjątkiem przewodniczącego okręgowej rady lekarskiej i
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej odbywają się w czasie
najbliższego posiedzenia właściwych organów w trybie kreślonym w § 22.
2. Wybory uzupełniające na stanowisko przewodniczącego okręgowej rady
lekarskiej i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej odbywają
się w czasie najbliższego okręgowego zjazdu lekarzy.
3. Wybory uzupełniające członków Naczelnej Izby Lekarskiej odbywają się na
Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy.
§ 40.
1. Wybory uzupełniające na stanowiska funkcyjne w organach Naczelnej Izby
Lekarskiej z wyjątkiem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej odbywają się w czasie najbliższych posiedzeń właściwych
organów.
2. Wyboru uzupełniającego na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w przypadku
wygaśnięcia ich mandatu dokonuje Naczelna Rada Lekarska, spośród
delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, na zwołanym w tym celu posiedzeniu,
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby
swoich członków.
3. Wyboru uzupełniającego na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w przypadku
odwołania ich przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy, dokonuje ten
Zjazd.
§ 41.
Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie i na zasadach przewidzianych w uchwale dla wyborów do organów izb lekarskich z
zastrzeżeniem § 40
ust. 2 i 3.
§ 42
Traci moc uchwała Nr 53/99/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu
lekarzy oraz trybu odwoływania tych organów /Biuletyn NRL Nr 2/99/.
§ 43.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2001 r.
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