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UCHWAŁA Nr 12/23/P-IX 

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 26 stycznia 2023 r.  

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. polityki medialnej Naczelnej Izby 
Lekarskiej 

 
   Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 

2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342), oraz § 1 uchwały  

Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustanawia się Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej lek. Mateusza Kowalczyka 

Pełnomocnikiem ds. polityki medialnej Naczelnej Izby Lekarskiej. 

 

§ 2. 

1.  Pełnomocnik, o którym mowa w § 1, zwany dalej: „Pełnomocnikiem”, jest 

odpowiedzialny za sprawy związane z koordynacją polityki medialnej, w tym polityki 

medialnej w serwisach społecznościowych prowadzonej przez Naczelną Izbę Lekarską. 

2. Do zakresu zadań powierzonych Pełnomocnikowi należy w szczególności: 

a) nadzór, koordynacja i zarządzanie pracą i strukturą Działu Komunikacji oraz Gazety 

Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej, 

b) nadzór, koordynacja i zarządzanie polityką medialną Naczelnej Izby Lekarskiej, 

c) nadzór, koordynacja i zarządzanie pracą pracowników Działu Komunikacji oraz Gazety 

Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej, 

d) opracowywanie koncepcji rozwoju polityki medialnej Naczelnej Izby Lekarskiej i jej 

kreowanie, 

e) planowanie działań strategii informacyjnej Naczelnej Izby Lekarskiej, 

f) nadzór nad redakcją strony internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej, 

g) nadzór nad prowadzeniem kont założonych przez Naczelną Izbę Lekarską w serwisach 

społecznościowych, 

h) kontrolowanie i optymalizacja budżetu w obszarze polityki medialnej Naczelnej Izby 

Lekarskiej, 
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i) nadzór nad nawiązywaniem relacji i współpracą z mediami oraz poszczególnymi 

dziennikarzami. 

3. W ramach wykonywania zadań określonych w ust. 2 Pełnomocnikowi przysługuje prawo 

wydawania poleceń służbowych pracownikom działu mediów i komunikacji Naczelnej Izby 

Lekarskiej oraz prawo wglądu do akt pracowniczych. 

 

§ 3. 

1. W swoich działaniach Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezesowi Naczelnej Rady 

Lekarskiej oraz współpracuje z Sekretarzem Naczelnej Rady Lekarskiej.  

2. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Pełnomocnik zobowiązany jest złożyć 

Naczelnej Radzie Lekarskiej sprawozdanie ze swojej działalności.   

  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


