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Porządek obrad posiedzenia ORL w dniu 25 lutego 2023 r.: 

 

1. Otwarcie posiedzenia, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad. 

2. Sprawy bieżące 

3. Sprawy osobowe 

a) konkursy, 

b) prawo wykonywania zawodu dla lekarzy cudzoziemców, 

c) poufne, 

d) rozpatrzenie sprawy powołania komisji oceniającej niedostateczny stopień 

przygotowania do wykonywania zawodu lekarza, 

e) staż podyplomowy, 

f) stwierdzenie odbycia przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu 

lekarza 

4. Projekt uchwały w sprawie odwołania komisji powołanej do oceny zdolności do 

wykonywania zawodu lekarza z powodu zgonu lekarza. Projekt uchwały w sprawie 

umorzenia postępowania w sprawie lekarza jako bezprzedmiotowe z powodu zgonu lekarza 

oraz w sprawie rozwiązania komisji do oceny zdolności do wykonywania zawodu, 

powołanej uchwałą nr ORL-28/2022/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej z dnia 12 lutego 2022 r. 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za 2022 r. i rekomendowania go do zatwierdzenia przez 

XLVII Okręgowy Zjazd Lekarzy. 

6. Dyskusja nad założeniami do zasad zwolnień i obniżania z opłaty składki członkowskiej na 

rzecz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2023 r. 

8. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację obrad 

XLVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie  komisji problemowych Okręgowej Rady 

Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

10. Przedstawienie sprawozdania z prac komisji ds. obsługi prawnej oraz rozpatrzenie 

projektów uchwał o obsłudze prawnej organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i jej biura. 



 

 

11. Projekt uchwały w sprawie rekomendowania przedstawiciela Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej na kandydata Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej ZZOZ w Ostrowie 

Wielkopolskim.  

12. Projekt uchwały w sprawie wsparcia prawnego członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

13. Przedstawienie wniosków odwoławczych z Komisji Socjalnej. 

14. Wolne głosy i wnioski. 

15. Zakończenie posiedzenia. 

 PREZES 

Okręgowej Rady Lekarskiej 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 

/dokument podpisany elektronicznie/ 

dr n. med. Krzysztof Kordel 
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