


Załącznik do uchwały nr PORL-314/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu XLIV 
Okręgowego 'lJazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskie w trybie obiegowym 

REGULAMIN 

XLIV 

OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 

Niniejszy Regulamin został opracowany w okresie stanu epidemii, z uwzględnieniem 

postanowień art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1842 

ze zm). 

I. Ważność i przebieg XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

1. XLIV OZL odbywa się w trybie obiegowym poprzez system głosowań za 

pośrednictwem aplikacji Głosuj 24 (zwanej dalej „Aplikacją"), z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej Delegatów oraz ich numerów telefonów komórkowych.

2. Głosowania w ramach XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej odbędą się w okresie od dnia 21 maja 2021 r., od godziny 9.00, do dnia 

24 maja 2021 r., do godziny 12.00.

3. Materiały zjazdowe przesyłane są do Delegatów w wersji elektronicznej oraz są 

zamieszczane na stronie internetowej WIL. Ponadto będą one również dostępne w 

aplikacji w trakcie głosowań. Przekazanie materiałów zjazdowych następuje nie później 

niż na 14 dni przed rozpoczęciem OZL.

4. Delegat, który wyrazi wolę otrzymania materiałów drogą pocztową w wersji 
papierowej, musi przekazać taki wniosek do sekretariatu WIL na co najmniej 21 dni 
przed terminem obrad (zgodnie z uchwałą m 7/2019NIII Nadzwyczajnego XLII OZL 
WIL w sprawie przyjęcia zasad organizacji obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej). Przekazane materiałów zjazdowych następuje i
nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem OZL.

5. OZL podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby Delegatów.

6. Głosowania OZL są jawne, z zastrzeżeniem postanowień części IV niniejszego 

Regulaminu.

7. Za nadzór nad poprawnością przebiegu głosowań OZL odpowiada Prezydium OZL, 

którym kieruje Przewodniczący OZL. W skład Prezydium OZL wchodzi Prezes 

Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako Przewodniczący OZL, 

oraz Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jako 

Sekretarz OZL. W przypadku niemożliwości pełnienia funkcji Przewodniczącego OZL 

przez Prezesa zastępuje go I Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej








