
UCHWAŁA Nr 11 

XV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY 

 
z dnia 13 maja 2022 r.  

 
w sprawie regulaminu Naczelnej Komisji Rewizyjnej  

 

Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin Naczelnej Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik do 

uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr 13 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.  

w sprawie regulaminu Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodnicząca:           

/-/ Magda Wiśniewska                 

 

Zastępcy Przewodniczącego:      

/-/ Paweł Barucha                              

  

/-/ Klaudiusz Komor                          

 

/-/ Grzegorz Wrona           

 

Sekretarze: 

/-/ Stefan Antosiewicz         

  

/-/ Wojciech Domka           

 

/-/ Małgorzata Filipowska         

 

/-/ Marcin Karolewski          

 

/-/ Wojciech Perekitko  



 Załącznik do uchwały Nr 11   
XV Krajowego Zjazdu Lekarzy  
z dnia 13 maja 2022 r. 

 
 

Regulamin Naczelnej Komisji Rewizyjnej 
 
 

§ 1. 
1. Naczelna Komisja Rewizyjna wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 2 grudnia 

2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342) i uchwał Krajowego Zjazdu 

Lekarzy, a w szczególności: 

1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Naczelnej Izby Lekarskiej, w tym 

wykonanie uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy w zakresie spraw finansowych  

i gospodarczych; 

2) przedstawia roczne informacje Naczelnej Radzie Lekarskiej, zwanej dalej „NRL”,  

i sprawozdania kadencyjne z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi 

Lekarzy; 

3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych, zgodnie z § 6 

ust. 2 Regulaminu; 

4) występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium NRL; 

5) zwołuje w miarę potrzeby narady przewodniczących okręgowych komisji 

rewizyjnych w celu omówienia wspólnej działalności, spraw budzących 

wątpliwości, a także spraw organizacyjnych. 

2. Naczelna Komisja Rewizyjna może wydawać opinie o zamierzeniach finansowych  

i gospodarczych NRL i jej Prezydium. 

 
§ 2. 

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Naczelnej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes 

NRL w terminie 21 dni od dnia wyboru członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 

2. Podczas pierwszego posiedzenia Naczelna Komisja Rewizyjna dokonuje spośród 

swoich członków wyboru Przewodniczącego i dwóch zastępców Przewodniczącego,  

z których co najmniej jeden jest lekarzem dentystą, Sekretarza oraz zastępcy 

Sekretarza. 

 
§ 3. 

1. Naczelna Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej 

jednak niż raz na pół roku. 

2. Posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego 

Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek połowy ogólnej liczby członków Naczelnej 

Komisji Rewizyjnej lub na wniosek NRL lub Prezesa NRL. Jeżeli posiedzenie zwołane 

jest na wniosek połowy ogólnej liczby członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub NRL 

lub Prezesa NRL, powinno się odbyć w terminie miesiąca od wpłynięcia wniosku. 



 
§ 4. 

1. Zawiadomienia o posiedzeniu Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy wysłać co najmniej 

14 dni przed terminem posiedzenia podając termin, miejsce i proponowany porządek 

obrad. 

2. W posiedzeniach Naczelnej Komisji Rewizyjnej, oprócz członków Komisji, mogą 

uczestniczyć zaproszeni goście. 

§ 5. 
1. Naczelna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego lub 

zastępcy Przewodniczącego.  

2. Jeżeli odrębne przepisy tak stanowią, w określonych w tych przepisach sprawach, 

uchwały mogą być podejmowane bezwzględną lub kwalifikowaną większością głosów. 

3. Z posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje 

przewodniczący obrad oraz Sekretarz lub zastępca Sekretarza. 

4. Protokół z posiedzenia zawiera zapis przebiegu obrad, a także, w formie załączników, 

teksty podjętych uchwał. 

§ 6. 
1.  Naczelna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania w zakresie kontroli poprzez: 

1) bieżącą oraz okresową analizę działalności finansowej i gospodarczej Naczelnej Izby 

Lekarskiej. 

2) badanie wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy dotyczących spraw finansowych  

i gospodarczych; 

3) badanie wykonania uchwał finansowych Krajowego Zjazdu Lekarzy; 

4) ustosunkowywanie się do sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu 

Naczelnej Izby Lekarskiej; 

5) badanie ksiąg, rejestrów, aktów i dokumentów; 

 

2. Naczelna Komisja Rewizyjna może wykonywać swoje zadania w zakresie sprawowania 

nadzoru nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych poprzez: 

1) udzielanie wyjaśnień okręgowym komisjom rewizyjnym w sprawach dotyczących 

prowadzenia kontroli działalności finansowej i gospodarczej okręgowych izb lekarskich; 

2) uzgadnianie z okręgowymi komisjami rewizyjnymi metod ujednolicania kontroli 

działalności finansowej i gospodarczej izb lekarskich; 

3) w uzasadnionych wypadkach – ocenę organizacji pracy komisji rewizyjnych  

i terminowości wykonywania przez nie zadań, zapoznawanie się z dokumentacją 

prowadzonych przez okręgowe komisje rewizyjne postępowań kontrolnych i uzyskiwanie od 

nich pisemnych lub ustnych informacji, przeprowadzanie wizytacji w siedzibie okręgowej 

komisji rewizyjnej.  



3. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej zleca przeprowadzenie czynności  

w ramach nadzoru wskazanym przez siebie członkom Naczelnej Komisji Rewizyjnej.  

Termin wizytacji powinien być uzgodniony z przewodniczącym okręgowej komisji 

rewizyjnej. Po zakończeniu czynności prowadzonych w ramach nadzoru, Naczelna 

Komisja Rewizyjna może udzielić swojej rekomendacji. Rekomendacje przekazuje się 

przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej. Informację o wyniku czynności 

nadzorczych można przekazać również – na jego wniosek - podmiotowi, którego praw 

lub obowiązków dotyczyły czynności nadzorcze.  

 

§ 7. 
1. Naczelna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech  

członków, w tym Przewodniczącego lub zastępcy Przewodniczącego. 

2. W wypadkach nagłych i wyjątkowych doraźną, częściową kontrolę może rozpocząć 

osobiście Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Dalsze czynności kontrolne 

są przeprowadzane w składzie określonym w ust. 1. 

 

§ 8. 
1. Z kontroli przeprowadzonej przez Naczelną Komisję Rewizyjną sporządza się protokół. 

2. Protokół z kontroli powinien zawierać ustalenia i wnioski. 

3. W przypadku, gdy kontrola przeprowadzana jest na posiedzeniu Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej, protokół z posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej zawiera protokół z tej 

kontroli. W innym przypadku protokół kontroli jest przedmiotem obrad najbliższego 

posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej następującego po sporządzeniu tego 

protokołu. 

4. Protokół z kontroli przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej przekazuje Prezesowi 

NRL. 

5. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Naczelną Komisję Rewizyjną powinien być 

przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia NRL. 

 

§ 9. 
1.  Pracami Naczelnej Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący. 

2.  W razie przejściowej nieobecności Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 

jego funkcje pełni wskazany przez niego zastępca Przewodniczącego Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej. 

3.  Do zakresu czynności Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy: 

1) reprezentowanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej wobec organów Naczelnej Izby 

Lekarskiej; 

2) opracowanie planu pracy Naczelnej Komisji Rewizyjnej i czuwanie nad jego 

realizacją; 



3) podział pracy pomiędzy członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej; 

4) zwoływanie posiedzeń Naczelnej Komisji Rewizyjnej i przewodniczenie im; 

5) zapoznawanie się z wpływającą korespondencją i podpisywanie korespondencji 

Naczelnej Komisji Rewizyjnej; 

6) udzielanie w imieniu Naczelnej Komisji Rewizyjnej informacji na posiedzeniach 

NRL; 

7) przedstawianie Krajowemu Zjazdowi Lekarzy sprawozdania kadencyjnego  

z działalności Naczelnej Komisji Rewizyjnej; 

8) przedstawianie Krajowemu Zjazdowi Lekarzy wniosku Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej. 

 

§ 10. 

Do zadań Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy należy: 

1) redagowanie protokołów z posiedzeń Naczelnej Komisji Rewizyjnej; 

2) nadzór nad sprawozdawczością Naczelnej Komisji Rewizyjnej; 

3) załatwianie bieżącej korespondencji.  

 

§ 11. 
1. Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej służy prawo udziału w posiedzeniach 

NRL i jej Prezydium z głosem doradczym. 

2. Na wniosek Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, w posiedzeniach NRL  

i jej Prezydium mogą uczestniczyć inni członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej.  

 

§ 12. 
Członkowie organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz pracownicy administracyjni Naczelnej 

Izby Lekarskiej obowiązani są udzielać na żądanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej ustnych  

i pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności gospodarczej i finansowej. 

 
 

 
 

 

 


