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Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy, 

Wchodzimy z nowym rokiem w nową kadencję z Vox Me-
dici w nowej szacie i układzie. 

W pierwszym numerze prezentujemy sprawozdania ustę-
pujących władz, a także informacje 
o nowym składzie organów Izby pod 
wodzą Prezesa – dr. n. med.Mariusza Pietrzaka. Przewodni-
czący został ponownie wybrany podczas grudniowego Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego znakomitą większością głosów. 
Redakcja czeka na ciekawe felietony z fotela Prezesa. Nie 
wszystko jest „zupełnie nowe”. Pracę w kolejnej kadencji kon-
tynuuje Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – dr Marek 
Rybkiewicz. Okręgowy Sąd Lekarski ma nową Przewodniczącą 
– dr Iwonę Małecką. 

W skład nowej rady w VI kadencji weszli tym razem licznie 
przedstawiciele młodszej części środowiska, co napawa optymi-
zmem. Jest to szansa dla Izby, zastrzyk nowej krwi i energii oraz 
dowód na to, że młodemu pokoleniu nie są obojętne sprawy 
samorządu i ci z nas, którzy 20 lat temu budowali odrodzoną 
Izbę Lekarską, mogą spokojniej patrzeć w przyszłość, wiedząc, 
że ich dzieło będzie kontynuowane. W bieżącym numerze 
biuletynu przedstawiamy Państwu szczegółowy skład organów 
Izby na lata 2009-2013. 

Niestety, przeczytają Państwo także kilka wspomnień 
o Kolegach Lekarzach, w tym bardzo zasłużonych dla polskiej 
medycyny, którzy odeszli na wieczny dyżur. To chyba najsmut-

niejsza część wydania. Nasi nauczyciele odchodzą. Zawsze za 
wcześnie. 

Choć to niewątpliwie mniej istotna zmiana, jaką Państwo 
zauważycie, w nowej kadencji również redakcja naszego biule-
tynu nieco zmieniła swój skład, a Vox Medici – szatę. Przypadł 
mi w udziale zaszczyt poprowadzenia redakcji. 

Oczywiście z kolegium redakcyjnym nadal będzie współpra-
cować dr Mariusz Pietrzak, a także dr Magda Wiśniewska – wi-
ceprzewodnicząca Rady. Poprosiłam o współpracę prof. Macieja 
Kołbana, niegdyś współpracownika wielu czasopism (m.in. Nowe-
go Medyka), by korzystając ze swoich doświadczeń zajął się opra-
cowaniem formalnym i merytorycznym nadsyłanych materiałów, 
a także dr. Grzegorza Wojciechowskiego, który obejmie „opieką” 
publikacje dotyczące uchwał i aktów prawnych oraz prezentowane 
zdjęcia. Mam nadzieję, że wraz z dr Haliną Teodorczyk dostarczy-
my wyczerpujących informacji na temat wydarzeń sportowych 
i kulturalnych w naszym środowisku i nie tylko. Dr Łukasz Tyszler 
będzie informował o tym, co nowego u dentystów. 

Do współpracy z redakcją zapraszamy wszystkich. Swoją 
pomoc i wsparcie zadeklarował już dr Krzysztof Jach – w jego 
„okularach” zobaczymy naszą medycynę w kolejnych numerach. 
Podobnie jak w poprzednich latach, liczymy na czynne działanie 

w tworzeniu biuletynu pani prof. 
Haliny Pilawskiej. Z nowym Vox 

Medici zgodziły się również współpracować prof. Aleksandra 
Kładna i dr Jolanta Bocheńska. Czekamy na kolejne osoby.

Oczywiście na forum Vox Medici będziemy prezentować 
opinie i nowości dotyczące całego środowiska lekarskiego. 
Swoje miejsce znajdą także aktualności z Naczelnej Izby Le-
karskiej, innych Izb, nie zapomnimy też o naszych komisjach 
i Klubie Młodego Lekarza.

Stałe miejsce zajmą informacje o planowanych zjazdach 
i konferencjach, publikacje fachowe, informacje z Okręgo-
wego Sądu Lekarskiego i Biura Rzecznika. W świetle zmian 
w Ustawie o Izbach Lekarskich Sąd i Rzecznik będą nam mieli 
zapewne wiele do przekazania. Zmiany są znaczące i naszym 
zadaniem będzie je Państwu przybliżyć.

Licząc na Wasze, Koleżanki i Koledzy, sugestie – czekamy 
na listy. Medyków mających zacięcie do pióra zachęcam do 
współpracy. Mam nadzieję, że nowa szata gra� czna i proble-
matyka poruszana w biuletynie sprawi, że będziecie Państwo 
chętnie sięgać po Vox Medici – oby!!!

Agnieszka Borowiec

3Tytułem wstępu

Redaktor Naczelny

honos habet onus
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II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PROTETYCZNA
16 – 17 KWIETNIA 2010

SZCZECIN
PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE 

W ZABURZENIACH UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO

Wykłady prowadzić będą m.in.:
prof.dr hab.n.med. Maria Gołębiewska
prof.dr hab.n.med. Grażyna Wilk
prof.dr hab.n.med. Tomasz Gedrange
prof.dr hab.n.med. Tomasz Konopka
dr hab.n.med. Paweł Piotrowski
dr n.med. Katarzyna Mehr
dr n.med. Teresa Sierpińska
dr n.med. Marcin Krywult

Przewidujemy uzyskanie 10 punktów edukacyjnych.

III MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM FIZYKODIAGNOSTYKI 
i FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ

3 – 6 CZERWCA 2010
MIĘDZYZDROJE

MEDYCYNA FIZYKALNA W SŁUŻBIE STOMATOLOGII – CZ. III

Wykłady prowadzić będą m.in.:
prof.dr hab.n.med. Krystyna Opalko
prof.dr hab.n.med.dr h.c. Aleksander Sieroń
prof.dr hab.n.med. Zbigniew Śliwiński 
prof.dr hab.n.med. Mariusz Lipski
prof.dr hab.n.med. Teresa Matthews-Brzozowska 
prof.dr hab.n.med. Lidia Postek-Stefańska
prof.dr hab. Mariya Radziyevskaya
prof.dr hab.n.med. Katarzyna Różyło
prof.dr hab.n.med. Grażyna Wilk
dr hab.n.med. Ingrid Różyło-Kalinowska
dr n.med. Małgorzata Pihut

W czasie trwania Sympozjum prowadzone będą przez prof. dr.
hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego warsztaty ortopedyczno-rehabili-
tacyjne z kinesiotaping’iem. Liczba kursantów ograniczona do 24 osób. 
Szczegółowy program warsztatów można pobrać ze strony internetowej: 
www.markmed.onecik.pl.

Przewidujemy uzyskanie 14 punktów edukacyjnych + 16 pkt. dla 
uczestników warsztatów.

Miejsce sympozjum: Hotel Aurora w Międzyzdrojach
W trakcie konferencji prezentacja firm 

ze sprzętem diagnostycznym i fizjoterapeutycznym.

ORGANIZATORZY:
Zarząd Sekcji Fizykodiagnostyki

i Fizjoterapii Stomatologicznej przy PTF

Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PAM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel.: 91-466 16 73, fax: 91-466 17 27
e-mail: zpropst@sci.pam.szczecin.pl

PRODENMED™ Zbigniew Kowalczyk
70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 33

tel.: 91-480 54 89, fax: 91-480 54 85
e-mail: biuro@prodenmed.com.pl

Zgłoszenie do udziału w sympozjum do pobrania na stronie 
www.prodenmed.com.pl

Miejsce Konferencji: Budynek Rektoratu PAM, ul. Rybacka 1, Szczecin
W trakcie konferencji prezentacja sprzętu 

 i materiałów stomatologicznych.

ORGANIZATORZY:
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej PAM

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
tel.: 91-466 17 14, fax: 91-466 17 15

e-mail: zd.protetyki.stom@sci.pam.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

PRODENMED™ Zbigniew Kowalczyk
70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 33

tel.: 91– 480 54 89, fax: 91-480 54 85
e-mail: biuro@prodenmed.com.pl
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Drogie Koleżanki i Koledzy.

Rozpoczęła się VI kadencja samorządu lekarskiego. W czasie 
grudniowego Zjazdu Lekarzy delegaci dokonali wyboru 

władz naszej Izby Lekarskiej. Dużo nowych nazwisk w struktu-
rach „naczelnych” Izby. To wskazuje, że wiele Koleżanek i Kole-
gów dostrzega, jak ważną rolę samorząd lekarski może odgrywać 
i odgrywa w naszym środowisku. Potrzebny jest tylko społecz-
nikowski zapał, o jaki coraz 
trudniej. Ten zapał dostrzegam 
wśród członków nowo wybra-
nej Rady. Ten zapał dostrzegam 
wśród innych Kolegów, wybranych do różnych gremiów naszej 
Izby. To cieszy. Istotne, żeby się po prostu chciało „chcieć” pra-
cować na rzecz swojego środowiska, bez względu na zaszczyty 
i honory. Tak pojmuję również, a może przede wszystkim, swoją 
pracę na rzecz środowiska lekarskiego. Samorząd lekarski musi 
z większą determinacją walczyć o dobry wizerunek i godność 
zawodu lekarskiego. Myślę, że tego od „działaczy izbowych” 
oczekują Koledzy lekarze. Nie zapominajmy jednak, że wizeru-
nek naszej Izby tworzymy My Lekarze.

To moja druga kadencja jako, wcześniej Przewodniczącego 
Rady, a od tej kadencji Prezesa Rady OIL w Szczecinie. Za-
równo decyzja o kandydowaniu na Przewodniczącego sprzed 
trzech lat, jak i ta obecna były długo przeze mnie analizowane. 
Powracały pytania i wątpliwości – czy znajdą się chętni do spo-
łecznej, niewdzięcznej pracy? Czy uda się stworzyć zespół ludzi 
„oddanych idei samorządu lekarskiego?”. Czy nasze działania 
zbliżą lekarzy do izby lekarskiej ? Czy szacunek środowiska 
lekarskiego względem izby lekarskiej zwiększy się ? Trudne py-
tania i wiele wynikających z nich wątpliwości... Wątpliwości, 
które zawsze pozostaną wątpliwościami. 

Trzy lata pracy na rzecz środowiska lekarskiego uważam 
za bardzo ważny okres mojego życia. To nie był czas stracony. 
Zdobywałem i wciąż zdobywam doświadczenie, które jest naj-
lepszym nauczycielem.

Dziękując za olbrzymi dowód zaufania jakim obdarzyli 
mnie delegaci, środowisko lekarskie, przywołam słowa kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego „Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej 
pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych”. 

Zmiany w Radzie, zmiany w Redakcji „Vox Medici”. 
Jestem przekonany, że biuletyn będzie się cieszył Państwa 
uznaniem. Zachęcam do współpracy wszystkich chętnych. 
Warto zrobić ten pierwszy krok. Jako Prezes skoncentruję się 
przede wszystkim na „Prezesa słów kilkoro”. Będę starał się 
przedstawiać i recenzować wszystko to, co dotyczy naszego le-
karskiego „podwórka”. Zacznę od kas � skalnych w gabinetach 
lekarskich.

Temat powracający jak bumerang. Projekt ustawy 
o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców, który znowelizuje między innymi ustawę 
o podatku od towarów i usług zakłada, że od 2011 roku 
zarówno lekarze, jak i prawnicy będą musieli stosować 

urządzenia � skalne. Zdaniem 
wielu ekspertów objęcie obo-
wiązkiem posiadania przez le-
karzy kas � skalnych to niezbyt 

szczęśliwa koncepcja. Projekt ustawy nowelizującej ustawę 
o VAT nie bierze pod uwagę wielu kwestii praktycznych. 
Nie sposób wyobrazić sobie wypełniania tego obowiązku 
przez lekarzy wykonujących swój zawód w miejscu wezwa-
nia, tj. bez stacjonarnego miejsca prowadzonej działalności. 
Ale to dopiero od 2011 roku. 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie
    Mariusz Pietrzak

„Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem”
Cyceron

Prezesa „słów kilkoro”
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Sekretarz ORL
dr n. med. 
Maciej Górski

Zastępca 
Sekretarza ORL
dr n. med. 
Konrad Jarosz

Skarbnik ORL
dr n. med. 
Maciej Romanowski

OKRĘGOWA RADA LEKARSKA I JEJ PREZYDIUM
Zgodnie z art. 26 ust. 2-4 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady 

lekarskiej stanowią: prezes oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu 
rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Prezes 
ORL 
dr n. med. 
Mariusz Pietrzak

lek. 
Wiesław Kupiński

dr n. med. 
Agnieszka Ruchała-
-Tyszler

dr n. med. 
Magda Wiśniewska

Zastępcy Prezesa ORL 

Członkowie Prezydium ORL

lek.
Mariusz Kasiński

dr n. med. 
Ewa Marzec-Lewenstein

dr n. med. 
Zygmunt Niedźwiedź

dr hab. n. med. 
Cezary Pakulski

dr hab. n. med. 
Tadeusz Sulikowski

dr n. med. 
Łukasz Tyszler

Skład Okręgowej Rady Lekarskiej VI kadencji (2009-2013)

dr n.med. Mariusz Pietrzak 
– Prezes ORL

1. lek. dent. Agnieszka Borowiec
2. lek. Grzegorz Czajkowski
3. dr n. med. Zenon Czajkowski
4. dr n. med. Sławomir Giza
5. dr n. med. Maciej Górski
6. dr n. med. Marek Grabowski
7. dr n. med. Konrad Jarosz
8. lek. Tomasz Jarowicz
9. lek. Jan Kalinowski

10. lek. Mariusz Kasiński
11. lek. Krzysztof Kozak
12. lek. Janusz Klukowski
13. dr n. med. Bartosz Kubisa
14. lek. Wiesław Kupiński 
15. dr n. med. Janusz Malecha
16. dr n. med. Ewa Marzec-Lewenstein
17. dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź
18. dr hab. n. med. Cezary Pakulski
19. dr hab. n. med.  
 Jarosław Peregud-Pogorzelski
20. lek. Karol Ptak

21. dr n. med. Maciej Romanowski
22. dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
23. lek. Wiesław Sarapak
24. lek. Franciszka Siadkowska
25. dr n. med. Renata Stanek
26. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski
27. dr n. med. Ewa Szpindor
28. dr n. med. Łukasz Tyszler
29. dr n. med. Magda Wiśniewska
30. lek. dent. Karolina Woźniak

Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
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ORGANY OIL W VI KADENCJI
Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich okręgowy sąd lekarski:
1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
2. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na OZL oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie,
3. składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy.
 Wg art. 28 ust.1 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

Przewodnicząca OSL
lek. dent. Iwona Małecka

Wiceprzewodniczący:
dr n. med. Ewa Sobolewska
dr n. med. Maciej Ziętek

Członkowie OSL
1. dr n. med. Danuta Deboa
2. dr hab. n. med. Krzysztof Dziewanowski
3. dr n. med. Zofia Gronowska 
4 dr n. med. Maria Jackowska
5. lek. Grzegorz Jagielski

6. dr n. med. Krzysztof Klimek
7. lek. Lucyna Kuźnicka-Hałaburda
8. lek. dent. Anna Matysiak
9. prof. dr hab. n. med. Andrzej Starczewski
11. dr n. med. Elżbieta Teresińska
12. lek. Józef Żyliński

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie VI kadencji (2009-2013):

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VI kadencji (2009-2013) 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Marek Rybkiewicz

Zastępcy:
1. lek. Jacek Afrykański
2. lek. Barbara Brzezińska
3. lek. Grażyna Dudarenko
4. dr n. med. Paweł Gonerko
5. lek. Janusz Gostyński
6. prof. dr hab. n. med. Maciej Kołban

7. lek. dent. Danuta Kowolik
8. dr n. med. Jan Krawczak
9. dr n. med. Ireneusz Mazurski
10. dr n. med. Krzysztof Michalczyk
11. dr n. med. Danuta Przerwa
12. dr hab. n. med. Jacek Różański
13. dr n. med. Jolanta Semanycz-Lemańczyk
14. lek. Jerzy Sienicki
15. dr n. med. Jerzy Sieńko
16. dr n. med. Marcin Słojewski

17. lek. dent. Jerzy Słotwiński
18. lek. dent. Maria Spychalska
19. prof. dr hab. n. med. Jan Ślósarek
20. lek. dent. Bogumiła Toporowska
21. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz- 
 -Syczewska
22. lek. Małgorzata Wiatrow
23. lek. Maria Zielińska
24. dr n. med. Mieczysław Żółtowski

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:
1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
3. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
 Wg art. 28 ust.1 przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Przewodniczący OKR 
lek. Alicja Cymbaluk

Wiceprzewodniczący OKR 
lek. Wiesław Jaszczyński 
lek. dent. Jolanta Szumigalska-Kozak

Sekretarz OKR 
lek. Ewa Jendrzejczak-Opałka
Członek:
lek. Jerzy Romanowski

Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie VI kadencji (2009-2013):

Zgodnie z art. 31ust. 1 ustawy o izbach lekarskich okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:
1. wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjasniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, 

której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65;
2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności
 Wg art. 28 ust. 1 okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okregowej rady lekarskiej.
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1. Komisja ds. Lekarzy Dentystów dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – przewodnicząca
2. Komisja Finansowa lek. Mariusz Kasiński – przewodniczący
3. Komisja Socjalna dr n. med. Łukasz Tyszler – przewodniczący
4. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego dr n. med. Konrad Jarosz – przewodniczący
5. Komisja ds. Rejestru Lekarzy dr n. med. Renata Stanek – przewodnicząca
6. Komisja ds. Praktyk Prywatnych lek. dent. Agnieszka Borowiec – przewodnicząca
7. Komisja Etyki Lekarskiej dr hab. n. med. Jarosław Peregud – Pogorzelski – przewodniczący
8. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji lek. Grzegorz Czajkowski – przewodniczący
9. Komisja ds. Lecznictwa Otwartego lek. Wiesław Kupiński – przewodniczący
10. Komisja ds. Lecznictwa Zamkniętego dr n. med. Janusz Malecha – przewodniczący
11. Komisja ds. Komunikacji z Lekarzami lek. dent. Sławomir Giza – przewodniczący
12. Komisja ds. współpracy z NFZ, Administracją Publiczną i Środowiskami Medycznymi lek. Krzysztof Kozak – przewodniczący
13. Koordynator ds. Legislacji dr hab. n. med. Cezary Pakulski – przewodniczący
14. Koło Seniorów prof. Halina Pilawska – przewodnicząca
15. Klub Młodego Lekarza lek. Michał Kordaczuk – przewodniczący
 

Wykaz komisji i kół problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie VI kadencji

Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie8

Przewodniczący:
lek. Tomasz Jarowicz 
Wiceprzewodniczący:
lek. Wiesław Kupiński 

Sekretarz:
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler  

Członkowie:
dr n. med. Janusz Malecha
lek. Agnieszka Żukiewicz

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie VI kadencji (2009-2013)
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Magda Wiśniewska

W dniu 5 grudnia 2009 roku we wnętrzach hotelu „Radisson” 
odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Szczecinie. Zjazd ważny, bo podsumowujący V, 
a zarazem wybierający przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie VI kadencji. Sam zjazd był zwieńczeniem trwających 
kilka miesięcy wyborów delegatów w poszczególnych okręgach 
wyborczych. Wyborów, jak nigdy dotąd trudnych pod względem 
logistycznym i formalnym, w wielu okręgach zakończonych po 
3. a czasami nawet 4. terminie spotkań wyborczych. Wyborów 
angażujących nie tylko Okręgową, ale i Krajową Komisję Wybor-
czą. Wyborów, których tryb przeprowadzania skutecznie wzniecił 
ducha walki i buntu u sporej części naszych Kolegów. Nie czas 
i miejsce tu na oceny, najważniejsze, że wygrała idea samorząd-
ności całego środowiska, a nie „maluczkości” niektórych jego 
przedstawicieli. W samym jeszcze dniu Zjazdu były wątpliwości 

REMINESCENCJE 
POZJAZDOWE

Aktualności

co do ważności wyborów w dwóch okręgach wyborczych (akurat 
tych, z których protesty wyborcze były rozpatrzone pozytywnie 
przez Krajowa Komisję Wyborczą, a nie uzyskały akceptacji naszej 
lokalnej komisji), wątpliwości skutecznie rozwianych przez obec-
nego na zjeździe przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej 
dr. Władysława Nekandę-Trepkę oraz prawników OIL Szczecin. 

Sam Zjazd zgromadził ponad 100 wybranych delegatów, 
lekarzy i dentystów. Od początku zapanował w nim duch wo-
jowniczej dyskusji, co miało wyraz już w ustalaniu ważności ze-
brania przez komisję mandatową. Kolejny raz uzewnętrznił się 
przy ustalaniu liczebności składu poszczególnych organów OIL 
Szczecin. Część kolegów dentystów optowała za zwiększeniem 
w nich parytetu stomatologicznego. Przy całej sympatii dla 
kolegów i zrozumieniu krążącej wśród nich idei suwerenności, 
działań matematycznych nie da się oszukać. Wygrała matema-
tyka i zdolność przeliczania ułamków i procentów, czyli parytet 
nie uległ zmianie. Swoją drogą, zastanawiająca jest obawa nie-
których kolegów dentystów przed „hegemonią” lekarzy. Do tej 
pory wydawało mi się, że na naszym lokalnym poletku zgodnie 
z kanonami demokracji i przyrodniczej symbiozy wspólnie 
działali zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści. 

W większym już spokoju uczestnicy Zjazdu wysłuchali spra-
wozdań prezesa okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej, skarbnika i przewodniczącego 
okręgowego sądu lekarskiego upływającej V kadencji. 

Ważnym akcentem tego Zjazdu były też nagrody. Z praw-
dziwą przyjemnością uczestniczyliśmy we wręczaniu wielolet-
niemu zasłużonemu działaczowi samorządowemu dr. Maciejo-
wi Mrożewskiemu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia 
Polski. Można być dumnym z tego, że poświęcenie i o�arność 
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Jesteśmy w komplecie , można zaczynać...

Trafimy szóstkę? Słaba płeć? W tej kolejce nikt nie narzekał...

10
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Odznaczony dr Maciej Mrożewski

...jedynie my, recydywiści, trzymamy ciagle stary kurs... Część OKW V kadencji

U rzeczników jak zwykle sympatycznie

Nikogo nie ominął czytnik pani Małgorzaty Amanowicz
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Naszego Kolegi została w ten sposób doceniona przez Prezy-
denta RP (red. – wywiad z doktorem w następnym numerze). 
Kolejnym punktem „nagrodowym” było wręczenie Złotych 
Odznak OIL Szczecin. 

Po tych uroczystych chwilach nadszedł czas wyborów. Tra-
dycyjnie jako pierwszy wybierany był Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej. Był tylko jeden kandydat do tej zaszczytnej funkcji 
– dr Mariusz Pietrzak, prezes ORL Szczecin V kadencji. Został 
on wybrany niemalże przez aklamację na prezesa ORL Szcze-
cin VI kadencji. Po nim nadszedł czas na wybór Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Tu także był jeden 
kandydat – dr Marek Rybkiewicz. On również w wyniku 
wyborów będzie w kolejnej kadencji kontynuował pełnienie 
tej ważnej funkcji. Kolejnym punktem programu był wybór 
członków Okręgowej Rady Lekarskiej. Decyzją Zjazdu w VI 
kadencji ORL Szczecin uległa zdecydowanej zmianie osobowej 
i „odmłodzeniu”. Spora część nowych członków Rady zasiadać 
w niej będzie po raz pierwszy. Cieszy fakt obdarzenia zaufa-
niem stosunkowo młodych ludzi, który wykazują olbrzymią 
chęć działania i poprawy wizerunku samorządu. Miejmy na-
dzieję, że tego olbrzymiego kredytu zaufania nie zawiodą. 

W kolejnych godzinach Zjazdu dokonane zostały wybo-
ry do pozostałych organów OIL Szczecin. Podkreślić należy 
olbrzymią cierpliwość zarówno wszystkich delegatów, jak 
i niezmordowanych pracowników Izby do wyjątkowo skom-
plikowanych i czasochłonnych procedur głosowań. W nowej 
kadencji koniecznie trzeba je uprościć i „uczłowieczyć”.

Niemiłym zgrzytem były próby zerwania Zjazdu przez 
delegatów prawdopodobnie niezadowolonych z przebiegu 
i wyników wyborów. Pomimo „dyscypliny partyjnej”, która 

Aktualności

spowodowała nagłe zniknięcie z sali obrad części delegatów 
pewnej specjalności, okazało się, że pozostali z olbrzymią 
nawiązką stanowili quorum potrzebne do dalszego proce-
dowania. To był już przysłowiowy gwóźdź do trumny dla 
tych, którym wydawało się, że środowisku lekarskiemu nie 
zależy na solidarności i zdrowym wizerunku. Chyba po raz 
pierwszy w historii Zjazdów Sprawozdawczo-Wyborczych 
do samego końca Zjazdu uczestniczyła w nim większość 
delegatów. 

W tym miejscu powtórzę to, co powiedziałam na Zjeździe 
już po wyborach: jestem dumna z tego, że jestem częścią tej 
Okręgowej Izby Lekarskiej. Powtarzam to z całą mocą. Jestem 
dumna z tego, że koledzy z poszczególnych okręgów wyborczych 
walczyli do końca o możliwość przeprowadzenia wyborów (a nie 
było łatwo, oj, nie było). Co ważne, walczyli lokalnie, mimo 
mocno dyskusyjnych działań części Komisji Wyborczej odpo-
wiedzialnej za przeprowadzenie wyborów. Jestem dumna z dele-
gatów zjazdowych, którzy z pełną odpowiedzialnością i rozwagą 
dokonywali wyborów i nie dali się „zmęczyć” procedurami wy-
borczymi. Jestem dumna również z samych wyników wyborów. 
Dziękuję Wam wszystkim, Koledzy i Koleżanki, za to, że dzięki 
Wam idea samorządu nie ulega sprzeniewierzeniu.

Smutno tylko, że niektórzy nie mogą pogodzić się z porażką 
i obecnie już na szczeblu Naczelnego Sądu Lekarskiego próbują 
podważyć ważność Zjazdu i samych wyborów. Ale nawet ten 
akcent nie jest w stanie zmącić radości z tego, że jako środo-
wisko daliśmy doskonały popis solidarności, rozumienia idei 
samorządności i odpowiedzialności za nas wszystkich, zarówno 
lekarzy, jak i dentystów. 

Dziękuję Wam za to!

Nieocenione Biuro OIL przy pracy podczas Zjazdu Przewodniczący KKW V kadencji – dr Ładysław Nekanda-
-Trepka – Gość Zjazdu
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NOWA USTAWA
PO 20 LATACH

ływał zapis o ciągłości prawnej reaktywowanego samorządu 
w 1989 roku z izbami lekarskimi zlikwidowanymi w 1950 
roku – które były z kolei kontynuatorem samorządu II Rzeczy-
pospolitej. Zatwierdzony przepis stanowi:

„Okręgowe izby lekarskie są następcą prawnym działających 
do 1950 r. okręgowych izb lekarskich oraz okręgowych izb lekar-
sko-dentystycznych i są uprawnione, jeżeli nie narusza to ujawnio-
nego w księdze wieczystej prawa własności lub prawa użytkowania 
wieczystego osób trzecich, do występowania o zwrot nieruchomo-
ści stanowiących w podanym okresie własność tych podmiotów.”

Najwięcej zmian wprowadzono w sądownictwie lekarskim. 
Była to najbardziej krytykowana strona działalności samorządu 
lekarskiego przez opinię publiczną. Zgodnie z nowymi przepi-
sami posiedzenia Sądu Lekarskiego dotychczas odbywające się 
za zamkniętymi drzwiami będą jawne dla skarżących pacjen-
tów. Osoby dochodzące swoich praw przed sądem lekarskim 
będą mogły powoływać pełnomocników, wnosić o włączenie 
do sprawy wskazanych dowodów. Jako strona postępowania 
skarżący zyska również prawo wniesienia do Sądu Najwyższego 
kasacji prawomocnego wyroku wydanego przez Najwyższy Sąd 
Lekarski. Aby zapobiec przewlekłości postępowania, określono 
terminy, do upływu których należy zakończyć postępowanie wy-
jaśniające. Czas trwania postępowania wyjaśniającego na okres 
ponad roku będzie mógł przedłużyć tylko Naczelny Sąd Lekar-
ski. Katalog kar rozszerzono o karę pieniężną, okresowy zakaz 
pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych 
opieki zdrowotnej oraz okresowe ograniczenie w wykonywaniu 
zawodu lekarza. Zmiany te można oczywiście traktować jako 
represyjne wobec środowiska medycznego. Nie należy jednak 
ignorować głosu opinii publicznej ani środowisk prawniczych. 
Osobiście uważam, że lepiej działające, a przede wszystkim wia-
rygodne Sądy Lekarskie, mogą przyczynić się do zapobieżenia 
spektakularnym akcjom państwowych organów ścigania. 

 Z innych zamian – lekarze wykonujący zawód w Polsce 
będą mieli obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu.

Do zadań samorządu lekarzy włączone te, które wcześniej 
nie wynikały bezpośrednio z ustawy, jak np.: uznawanie kwa-
li�kacji lekarzy będących obywatelami państw członkowskich 
Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza 
w Polsce czy opiniowanie kandydatur lekarzy na niektóre sta-
nowiska lub funkcje.

Tak więc – cieszmy się z tego, co jest, pamiętając o zagro-
żeniach niezależności naszego zawodu. Nie jest to stwierdzenie 
gołosłowne. W styczniu opozycja parlamentarna przedstawiła 
projekt konsytucji który zakłada likwidację samorządów zawo-
dowych. Nie jest to pierwszy taki pomysł ze strony polityków.

Grzegorz Wojciechowski

Aktualności

Nową kadencję samorządu lekarskiego 
i nowy 2010 rok rozpoczynamy z nową 
Ustawą o Izbach Lekarskich. 

Drugiego grudnia 2009 roku Sejm uchwalił, a 16 grudnia 
Prezydent podpisał, Ustawę o Izbach Lekarskich. Zastąpi 

ona 8-krotnie nowelizowaną ustawę z 1989 roku. Ten akt prawny 
sprzed 20 lat dał podstawę do reaktywowania samorządu lekarskie-
go zlikwidowanego w 1950 roku. Był owocem wieloletnich starań 
przedstawicieli naszego środowiska, a przede wszystkim Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego. Ustawa sprzed 20 lat obarczona była 
jednak grzechem pierworodnym. Wynikało to z tego, że mimo 
że zatwierdzona w przełomowym 1989 r., to stało się to jeszcze 
przed wolnymi wyborami w czerwcu. Najlepszą ilustracją tego jest 
fakt, że w Dzienniku Ustaw �guruje podpis Kazimierza Barcikow-
skiego. Starszym przypomnę, a młodszym wyjaśnię. Był to jeden 
z wiceprzewodniczących Rady Państwa, czyli kolegialnego prezy-
denta PRL. Przedstawiciel tzw. partyjnego betonu, nie tylko z racji 
poglądów, ale i zdolności intelektualnych. Aby powiedzieć coś 
dobrego, trzeba również dodać, że był głównym negocjatorem ze 
strony partyjno – rządowej w czasie strajków w Szczecinie w 1980 
roku (tak jak Mieczysław Jagielski w Gdańsku). Oczywiście nie 
tylko z racji podpisu pod ustawą od początku działalności naszego 
samorządu próbowano wpłynąć na parlament w celu uchwalenia 
nowej ustawy. Jak to nieraz z postulatami środowiska lekarskiego 
bywało, kolejne większości parlamentarne od lewicy do prawicy 
solidarnie dawały odpór. Wreszcie, po 20 latach, stało się. Nic to, 
że jak na pierwszej stronie „Gazety Lekarskiej” napisano – ustawa 
przeszła tylko 3 głosami. 

Nowa ustawa, którą bez specjalnej przesady można na-
zwać konstytucją naszego samorządu, rewolucji nie przynosi. 
W większości porządkuje przepisy zawarte w innych aktach 
prawnych, części nadając rangę ustawową. Duże spory wywo-
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Rzecznik Szpitala SPSK 1 – dr n. med. Joanna Woźnicka 

Od czasu połączenia Szpitala Powiatowego w Policach z Sa-
modzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 PAM 

w Szczecinie mijają 3 lata. Okres ten zakończył się funkcjonowa-
niem SPSK 1 w Policach w swoim docelowym charakterze. 

Sukcesywnie od 2007 roku prowadzone były prace remonto-
we pomieszczeń, do których planowano przenieść niektóre Kli-
niki SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie. Warto 
podkreślić, że wiele prowadzonych prac remontowo – adaptacyj-
nych dla potrzeb pacjentów i działalności dydaktycznej odbywa-
ło się przy nieprzerwanej działalności Klinik i Oddziałów.

W chwili obecnej w SPSK 1 w Policach funkcjonują nastę-
pujące Kliniki i Oddziały:

Klinika Ginekologii i Uroginekologii – Kierownikiem 
Kliniki jest dr hab. n. med. prof. PAM Andrzej Starczewski. 
Klinika zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem 
niepłodności małżeńskiej, wspomaganym rozrodem oraz 
świadczy pełen zakres usług z ginekologii operacyjnej. Są to 
operacje endoskopowe – laparoskopowe i histeroskopowe oraz 
operacje związane z nietrzymaniem moczu dzięki wprowadze-

niu taśm podwieszających szyjkę macicy i zastosowaniu kilku 
metod operacyjnych jednoczasowo.

Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii – Kierowni-
kiem jest prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa. Działalność 
Kliniki oparta jest na udzielaniu świadczeń z zakresu ginekolo-
gii, pro�laktyki płodności, diagnostyki i leczenia niepłodności 
z włączeniem technik rozrodu wspomaganego medycznie, dia-
gnostyką i leczeniem zaburzeń hormonalnych, ginekologicznej 
chirurgii oszczędzającej i rekonstrukcyjnej, wdrażaniem no-
wych metod leczniczych oraz planowaniem rodziny.

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych – Kierow-
nikiem jest dr hab. n. med. prof. PAM Lilianna Majkowska. Pro-
wadzona działalność nastawiona jest głównie na leczenie insuliną 
cukrzycy typu 1 z wykorzystaniem nowoczesnych metod insu-
linoterapii, przypadków innych typów cukrzycy, diagnostykę 
typów cukrzycy w przypadkach niejasnych, leczenie trudnych, 
opornych przypadków nadciśnienia tętniczego u chorych z cu-
krzycą. Klinika posiada możliwość całodobowego monitorowa-
nia ciśnienia tętniczego i całodobowego zapisu EKG.

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii 
– Kierownikiem jest dr hab. n. med. prof. PAM Zbigniew 
Celewicz. Klinika jest jednostką działającą na poziomie III 
stopnia referencyjności w trójstopniowym systemie opieki 
perinatalnej. Klinika zajmuje się patologią ciąży związaną 
z chorobami metabolicznymi wikłającymi ciążę – przede 
wszystkim cukrzycą i schorzeniami tarczycy, patologią mającą 
związek z zaburzeniami immunologicznymi, w tym chorobą 
hemolityczną płodów i noworodków, diagnostyką i leczeniem 
powtarzających się niepowodzeń rozrodu, ciążą z powikłania-
mi neurologicznymi, hematologicznymi i zakażeniami o różnej 
etiologii występującymi u matki, ultrasonogra�czną diagnosty-
ką prenatalną i perinatalną i schorzeń narządu rodnego.

Klinika Neonatologii – Kierownikiem Kliniki jest prof. 
dr hab. n. med. Beata Czeszyńska. Klinika liczy 30 stanowisk 
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Zjazd Absolwentów 
Wydziału Lekarskiego PAM – rocznik 1999

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie 
z okazji 10-lecia ukończenia 

Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie (1993-1999),

które odbędzie się w dniach 12-14 marca 2010 r. 
w Hotelu Senator w Dźwirzynie koło Kołobrzegu

Opłata za uczestnictwo w Zjeździe wynosi: 560 zł
1 doba – 325 zł od osoby (pokój dwuosobowy) 
2 doba – 235 zł od osoby (pokój dwuosobowy)

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Anna Korlatowicz-Bilar

24 1140 2004 0000 3002 6624 1651
do dnia 15 lutego 2010r. z dopiskiem \Zjazd 99\

Bliższych informacji udzielają:
Anna Korlatowicz-Bilar – annabilar@mp.pl; telefon: 608300730

Joanna Jędrzychowska-Baraniak – joanna.baraniak@wp.pl
Joanna Łasecka-Zadrożna – joasia74@gmail.com; telefon:602178931

Agnieszka Dąbrowska-Zimoń – Agnieszka.zimon@sci.pam.szczecin

Aktualności

noworodkowych, w tym 8 łóżek intensywnego nadzoru no-
worodka. Główna działalność Kliniki to opieka nad zdrowym 
i chorym noworodkiem oraz prowadzone programy badań 
przesiewowych: słuchu, wrodzonej niedoczynności tarczycy, 
fenyloketonurii oraz mukowiscydozy.

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Endokry-
nologicznej i Ogólnej – Kierownikiem jest dr hab. n. med. 
prof. PAM Piotr Prowans. W zakresie chirurgii plastycznej 
wykonywane są operacje rekonstrukcyjne powłok ciała po 
uszkodzeniach spowodowanych urazami, oparzeniami, wada-
mi wrodzonymi, resekcjami nowotworowymi wykorzystując 
nowoczesne techniki rekonstrukcji łącznie z technikami mi-
krochirurgicznymi. Są to m.in. operacje odtwórcze układu 
kostnego i tkanek miękkich twarzy, operacje odtwórcze piersi, 
rekonstrukcje ubytków kości długich.W zakresie chirurgii en-
dokrynologicznej i ogólnej wykonywane są operacje gruczołu 
tarczowego ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów 
tarczycy oraz przytarczyc, a także operacje brzuszne z uwzględ-
nieniem technik laparoskopowych.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Dorosłych i Dzieci – 6-łóżkowy oddział wyposażony w no-
woczesny sprzęt medyczny zapewnia bezpieczeństwo przeby-
wających pacjentów. Oddziałem kieruje dr n. med. Władysław 
Koś.

Uzupełnieniem działalności Szpitala są funkcjonujące Po-
radnie ściśle związane z pracą Klinik i Oddziałów. Są to Porad-
nie: diabetologiczna, chorób tarczycy, chirurgiczna, położniczo 
– ginekologiczna, zdrowia psychicznego oraz uruchomiona 
w kwietniu 2009 roku Poradnia Okulistyczna z Pracownią 
Laserową.

Łącznie SPSK Nr 1 w Policach posiada 195 łóżek, zapew-
niając pełne bezpieczeństwo leczonym pacjentom i właściwe 
warunki dla działalności dydaktycznej.

Koleżanki i Koledzy 

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 
zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zmian dotyczących: 

• miejsca zamieszkania • miejsca pracy • zmiany nazwiska, 
• numeru telefonu lub adresu e-mail • przejścia na rentę, bądź 

emeryturę. 

PRACA
Stomatolog szuka pracy w Gorzowie Wlkp. Tel.880-257-004.

Nowa Przychodnia w Stargardzie Szczecińskim poszukuje 
do współpracy lekarzy specjalistów (neurolog, laryngolog, okulista, 

lekarz rodzinny). Możliwość dzierżawy gabinetów. 
Tel. kont. 601 338 94, e-mail: p.koscielniak.ankomed@gmail.com

Klinika stomatologiczna w centrum Szczecina 
zatrudni lekarza stomatologa. Warunki pracy bardzo dobre. 

Kontakt: tel. 91 48 77 036, 91 48 74 999

Zatrudnię lekarza dentystę w Przychodni Stomatologicznej 
w centrum Kołobrzegu. Tel. 605 601 528 lub 601 718 316. 

WYNAJEM
Wyposażony gabinet ginekologiczny w centrum podnajmę 
lub poprowadzę wspólnie z innym lekarzem. Posiadamy też 

do wynajęcia niezależny gabinet lekarski, w którym istnieje możliwośc 
podnajmu w systemie godzinowym. Wiadomość: 606 234 000.
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Profesor zwyczajny Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie, jak mało kto 
zasłużył się polskiej nauce, a w szczególności 
nauce o rozwoju myśli lekarskiej w aspekcie 
historycznym.
Całe swoje życie służył ofiarnie i kompetentnie 
na wszystkich polach – naukowym, 
dydaktycznym i społeczno-organizacyjnym.

Problemy badawcze, którym Profesor poświęcił około pół wieku 
swojego niezwykle pracowitego życia, obejmują zagadnienia 

z zakresu historii medycyny, etyki i propedeutyki lekarskiej. Więk-
szość Jego enuncjacji przyczyniła się do rozwoju humanizacji 
w akademiach medycznych. Wśród polskich historyków medycy-
ny ma tu bezdyskusyjnie palmę pierwszeństwa. Nietrudno dojść 
do takiego wniosku, kiedy przegląda się Jego publikacje (ponad 
250), wśród których znajdują się pozycje, również książkowe, po-
święcone roli humanistycznego kształcenia studentów i lekarzy.

Działalność naukową i dydaktyczną rozpoczął Pan Profesor 
Tadeusz Brzeziński w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, 

Profesor 
Tadeusz Brzeziński

a następnie w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 
Największe zasługi wniósł Pan Profesor na rzecz rozwoju i awansu 
naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej. Tutaj pełnił wszystkie 
funkcje związane z życiem Uczelni od kierownika Zakładu Historii 
Medycyny i Etyki Lekarskiej,a od 1995 roku kierownika Katedry 
Humanistycznych Nauk Lekarskich i Zakładu Historii Medycyny 
i Etyki Lekarskiej, przewodniczącego Komisji Bioetycznej PAM do 
stanowiska rektora włącznie w latach 1982-1984. Tu Jego osobo-
wość pozostawiła najwyraźniejszy ślad we wszystkich przejawach 
działalności Szkoły Wyższej: dydaktycznych, wychowawczych, 
naukowych, organizacyjnych, opiniotwórczych i promieniujących 
intelektualnie na środowisko Szczecina i całej Polski. Był promo-
torem imponującej liczby doktoratów (40) i opiekunem 4 prac 
habilitacyjnych. W działaniach dydaktycznych wypracował własną 
szkołę humanistycznego kształcenia studentów i lekarzy wprowa-
dzając elementy historii do przedmiotów takich jak: etyka lekarska 
i propedeutyka medycyny.

Za zaszczyt dla Pomorskiej Akademii Medycznej należy 
uważać to, że przy opracowywaniu programów nauczania (tzw. 
minimum programowego) przedmiot „Podstawy ratownictwa 
z elementami pielęgniarstwa” został wprowadzony na trwałe jako 
obowiązujący we wszystkich Uczelniach Medycznych w Polsce. 
Za opracowanie i wdrożenie do dydaktyki zajęć z pierwszej po-
mocy i pielęgniarstwa otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej.

Profesor Tadeusz Brzeziński w swoich enuncjacjach 
drukowanych, a także wystąpieniach na Kongresach Nauki 
Polskiej, na konferencjach oraz licznych komisjach i ciałach 
decydenckich przekonywał świat nauki do humanistycznego 
kształcenia studentów i lekarzy. Działalność Pana Profesora na 
tym polu była skuteczna, bo brał On aktywny udział w pracach 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Komisji Historii Nauk Me-
dycznych, Radzie Naukowej Instytutu Historii Nauki i Oświaty 
PAN, Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki, Komitecie 
Społecznych Aspektów Medycyny PAN, Komitecie Podstawo-
wych Nauk Medycznych PAN, wielu towarzystwach naukowych 
i zagranicznych (będąc prezesem oraz korespondentem sekcji 
humanistycznej niemieckiej Północnoreńskiej – Westfalskiej 
Akademii Nauk) a także w redakcjach wielu periodyków nauko-
wych. Te swoje dokonania dydaktyczne wsparł opracowaniem 
skryptów i podręczników, jak np. „Historia medycyny” (4 wyda-
nia) i „Etyka Lekarska”, gdzie również otrzymał nagrodę Mini-
stra Zdrowia i Sekretarza Naukowego PAN. Był dla studentów, 
absolwentów i pracowników naukowych wzorcem osobowym 
jako badacz, jako wychowawca, jako człowiek nowoczesny, 
otwarty na świat i ofiarnie angażujący się we wszystkie sprawy 
społeczne.

Pożegnania
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W dniu 7 stycznia 2010 roku odszedł od nas nasz znakomity przyjaciel, lekarz, naukowiec, wychowawca licznych rzesz młodzieży prof. 
Tadeusz Brzeziński. Pan prof. Tadeusz Brzeziński urodził się w dniu 16 października 1929 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Lekarski 

Uniwersytetu Łódzkiego w 1953 roku. W 1963 r. uzyskał stopień doktora medycyny. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w roku 1972 
a w roku 1981 profesora nadzwyczajnego. Osiem lat później uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W swojej bogatej karierze zawodowej 
pełnił m.in. funkcję komendanta Centralnego Wojskowego Zespołu Sanatoryjnego w Lądku Zdroju (1963-1967) oraz zastępcy Komendanta 
Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1967-1972). W roku 1973 objął stanowisko komendanta Szpitala Wojskowego w Szczecinie oraz 
kierownika Zakładu Historii Medycyny w Pomorskiej Akademii Medycznej. Pan prof. dr hab.n.med.Tadeusz Brzeziński był wybitnym uczonym 
w dziedzinie historii medycyny. Promował 40 doktorantów i 3 habilitantów. Podkreslić należy, że młodzież studencka wielokrotnie obdarzała 
Profesora tytułem najlepszego nauczyciela akademickiego. W roku 1984 uhonorowany został nagrodą naukową I stopnia w zakresie osiągnięć 
wychowawczych i dydaktycznych. W latach 1982-1984 prof. dr hab. med. T. Brzeziński pełnił funkcję rektora PAM w Szczecinie. Profesor 
Tadeusz Brzeziński uczestniczył w pracach społecznych licznych towarzystw, szczególnie Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farma-
cji. Posiadał członkowstwo honorowe Bułgarskiego i Węgierskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Ponadto był członkiem korespondentem 
Gesellschaft fur Geschichte der Medizin in DDR, od 1997 roku – wiceprezesem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny. Od roku 
1982 posiadał mandat delegata narodowego Polski do Societe Internationale d’ Histoire de la Medicine, którego wiceprezesem został w latach 
1984-1988. Od wielu lat Profesor był członkiem Polskiego Towarzystwa lekarskiego. Jako wybitny autorytet w zakresie etyki lekarskiej przez 
szereg lat w PAM pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Bioetycznej. Przez dwie kadencje samorządu lekarskiego piastował funkcję Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Miał duży udział w powstaniu Szczecińskiego Hospicjum.

Prof. Tadeusz Brzeziński był autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych oraz rektorem trzech wydań Historii Medy-
cyny i Etyki Lekarskiej. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i społeczną otrzymał szereg odznaczeń, w tym: Krzyż Komandorski, 
Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Posiadał honorowe członkostwo Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
a także otrzymał najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Gloria medicinae”.

Profesor T. Brzeziński w czasie swojej wieloletniej pracy lekarza, dowódcy wojskowego, nauczyciela akademickiego, działacza spo-
łecznego i administratora dał się poznać jako człowiek prawy, koleżeński, utalentowany oraganizator, autorytet w zakresie historii medycy-
ny i etyki. Był zawsze skromnym, szalenie pracowitym, chętnym do służenia innym. 

Halina Pilawska, Wanda Andrzejewska

Wreszcie najbardziej wymierna działalność Pana Profesora na 
polu społeczno-organizacyjnym. Taką działalnością organizacyjną 
mogą się poszczycić tylko nieliczni profesorowie. Profesor Tade-
usz Brzeziński, od najwcześniejszych lat swojej pracy zawodowej 
do czasu przejścia na emeryturę, pełnił funkcję kierownika Zakła-
du Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej, a od 1995 roku kierowni-
ka Katedry Humanistycznych Nauk Lekarskich i Zakładu Historii 
Medycyny i Etyki Lekarskiej w Wojskowej Akademii Medycznej 
i Pomorskiej Akademii Medycznej. Pan Profesor pełnił zaszczytne 
funkcje rektora i zastępcy Komendanta w Wojskowej Akademii 
Medycznej oraz rektora, pełnomocnika rektora ds. studenckich 
i przewodniczącego Komisji Bioetycznej PAM. W wymiarze ogól-
nopolskim szkolnictwa wyższego pełnił najszczytniejsze funkcje, 
tj. Członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (Członek Prezy-
dium i Przewodniczący ds. Studenckich), był członkiem Komitetu 
Historii Nauki i Techniki PAN, Przewodniczącym Komisji Historii 
Nauk Medycznych, członkiem Komitetu Podstawowych Nauk 

Medycznych PAN, członkiem Komitetu Społecznych Aspektów 
Medycznych PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Historii 
Nauki i Oświaty PAN, członkiem IUPHS. Profesor Brzeziński był 
członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: honorowy czło-
nek Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, hono-
rowy członek Białoruskiego Towarzystwa Medycyny, honorowy 
członek NMD (Sofia), członek honorowy SHHAM (Budapeszt). 
Profesor Tadeusz Brzeziński był członkiem rad redakcyjnych bądź 
komitetów wydawniczych i naukowych periodyków.

Odszedł od nas wspaniały lekarz, etyk, historyk medycyny, 
dydaktyk, który rozwijał w Polsce z ogromną pasją humanistyczne 
kształcenie studentów i lekarzy i Pomorską Akademię Medyczną, 
niezwykle pracowity i skromny Człowiek.

     Kierownik
Zakładu Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PAM

Prof. nadzw. PAM dr hab. Aleksandra Kładna

Pożegnania
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Profesor Kazimierz Niezabitowski odszedł od nas 
na zawsze 11.01.2010 r. w Warszawie, gdzie od 
śmierci żony mieszkał z córką. 

Profesor ur. 18 sierpnia 1923 r. w Warszawie, gdzie ukończył 
szkołę powszechną i średnią. W 1944 roku, jako ochotnik, 

wstąpił do Wojska Polskiego i brał udział w walkach frontowych do 
zakończenia wojny. Studia lekarskie rozpoczął w Warszawie a ukoń-
czył w Akademii Medycznej we Wrocławiu otrzymując dyplom leka-
rza medycyny w roku 1951. W czasie studiów pracował jako asy-
stent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu. Po studiach 
pracował przez trzy lata na stanowisku wykładowcy w Wojskowym 
Centrum Wyszkolenia Medycznego w Katedrze Higieny i Epidemio-
logii Wojskowej AM w Łodzi. W 1954 rozpoczął pracę w Akademii 
Lekarskiej początkowo jako kierownik Studium Wojskowego Kate-
dry Medycyny Wojskowej (1954-1957), następnie na stanowisku 
asystenta w Katedrze i Zakładzie Radiologii (1957-1967). W latach 
1967-1972 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice 
Neurochirurgii. W roku 1972 został powołany na stanowisko kie-
rownika Katedry I Zakładu Radiologii, gdzie pracował do momentu 
przejścia na emeryturę tj. do 1993 roku.

Stopień naukowy doktora medycyny otrzymał w 1964 r. na 
podstawie pracy pt. „Zmiany w głębokim układzie żylnym mózgu 
w diagnostyce nadnamiotowych procesów wypierających”. Stopień 
doktora habilitowanego w 1972 r. na podstawie pracy pt. „Zmiany 
w układzie żył powierzchownych mózgu w przypadkach nadnamio-

towych procesów wypierających”. Tytuł naukowy profesora nad-
zwyczajnego otrzymał w 1980 roku a w roku 1987 profesora zwy-
czajnego. Odbywał liczne staże naukowe i szkoleniowe w ośrodkach 
w Polsce, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i ZSRR. 

W latach 1972-2002 nieprzerwanie działał w Zarządzie 
Głównym Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 
w latach 1989-2002 jako redaktor naczelny „Polskiego Przeglądu 
Radiologicznego”.

Profesor Niezabitowski był wybitnym znawcą zagadnień neuro-
radiologii, podał pierwszy w światowym piśmiennictwie model ana-
tomii rentgenowskiej układów żylnych mózgu i określił ich zmienno-
ści oraz odchylenia anatomiczne, wprowadził do radiologii polskiej 
takie badania jak: jednoczasowa obustronna angiografia mózgowia, 
angiografia tętnicy kręgowej sposobem Masłowskiego, urografia 
infuzyjna u dzieci, badania angiograficzne w przypadkach,,śmierci 
mózgu”, meatocysternografia gazowa w KT oraz tomocysternogra-
fia KT mózgowia, autor kilkudziesięciu prac naukowych.

Profesor Niezabitowski w 1983 roku otrzymał honorowy tytuł 
„Zasłużony nauczyciel PRL”. Ponad to został odznaczony pięcio-
ma odznaczeniami Wojennymi (1954), Złotym Krzyżem Zasługi 
(1774), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981), 
Siły zbrojne w Służbie Ojczyzny (1986).

W 1980 roku zorganizował krajowy Zjazd PLTR.
Cieszył się dużym autorytetem w środowisku radiologów, 

neurologów i neurochirurgów, był doskonałym pedagogiem. Po-
siadał dar niezwykle prostego jasnego wyrażania swoich myśli, był 
wychowawcą kilku pokoleń lekarzy, wypromował 12 doktorantów, 
z których 3 zostało profesorami.

Polskie środowisko radiologiczne z wielkim żalem przyjęło 
wiadomość o śmierci naszego wybitnego kolegi profesora Kazi-
mierza Niezabitowskiego.

Pisząc i wspominając o Tobie, Kochany Profesorze, powiem 
Ci na pożegnanie:

„Czymże jest śmierć? 
To nagość wiatrem smagana i zanikająca w promieniach słońca.
A czymże nasz oddech? Właśnie gdy zamiera, staje się wolny
 od niepewności przypływów i odpływów.
Teraz może ulecieć bez przeszkód, aby szukać Najwyższego

Zaprawdę dopiero gdy napijesz się z rzeki ciszy.
Zaśpiewasz swą prawdziwą pieśń.
A wspinaczkę najwyższą zaczynasz na szczycie Góry.
I całą istotą zatańczysz, gdy ziemia twe ciało pochłonie”

 Khail Gibran
Żegnaj Profesorze!

Profesor dr hab. Anna Walecka
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii 

Interwencyjnej, całe środowisko radiologiczne 
i wszyscy, którzy Go kochali

Wspomnienie o prof. dr hab. 

Kazimierzu 
Niezabitowskim

Pożegnania
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„Żywoty wielkich mężów są najlepszą nauką dla 
wszystkich”

(Seneka)

śp. Profesor 
dr hab. med. dr h.c. 

Stanisław Woyke
 

Prof. dr hab. med. dr h.c. Stanisław Woyke urodził się 18 stycznia 
1928 r. w Maleninie koło Tczewa. Studia na Wydziale Lekarskim 

Akademii Medycznej w Poznaniu ukończył w 1951 r., uzyskując dy-
plom lekarza. Na podstawie pracy p.t. „Uwagi w sprawie rozpoznawa-
nia histologicznego nerwiaków”, 13 czerwca 1956r. Rada Wydziału 
Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej nadała Mu stopień kan-
dydata nauk medycznych, zweryfikowany następnie uchwałą Rady 
Wydziału Lekarskiego PAM dnia 11 maja 1960 r. na stopień naukowy 
doktora medycyny z kwalifikacją „summa cum laude”. Na podstawie 
pracy habilitacyjnej pt. „Nowotwory pni nerwowych wywołane do-
świadczalnie” Rada Wydziału Lekarskiego PAM dnia 10 maja 1961 r. 
nadała Mu stopień naukowy docenta, który został zatwierdzony przez 
Ministra Zdrowia dopiero po prawie dwóch latach (2 lutego 1963 r.). 
Na stanowisko docenta etatowego przy Katedrze Anatomii Patologicz-
nej PAM powołany został dnia 5 sierpnia 1963 r. W 1972 r. otrzymał 
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1979 r. profesora 
zwyczajnego. Od ukończenia studiów pracował w Zakładzie Anatomii 
Patologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej (pod kierownictwem 
prof. dr hab. med. Kazimierz Stojałowskiego). II° specjalizacji z pato-
morfologii uzyskał w 1959 r. W latach 1970-1983 był kierownikiem 
Samodzielnej Pracowni Mikroskopii Elektronowej Instytutu Biostruk-
tury PAM, w latach 1975-1980 kierownikiem Pracowni Cytologii 
Klinicznej Zakładu Anatomii Patologicznej tego Instytutu, a w latach 

„Żywoty wielkich mężów są najlepszą nauką dla 

1983-1991 kierownikiem Zakładu Patomorfologii Nowotworów In-
stytutu Patologii PAM. W latach 1972-1978 pełnił obowiązki Dziekana 
Wydziału Lekarskiego PAM. Był również przez szereg lat kuratorem 
Studenckiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1964-1972 był 
konsultantem wojewódzkim w zakresie onkologii. Był współorganiza-
torem (z prof. W. Olszewskim) i wieloletnim kierownikiem Pracowni 
Cytologicznej w Kuwait Cancer Center w Kuwejcie. W latach 1976-77 
prezydentem European Federation of Cytology Societies. W 1975 r. 
otrzymał nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego przyznaną przez Polski 
Instytut Naukowy w Nowym Yorku.

Głównym terenem działalności naukowej Profesora Woyke’go 
była patomorfologia nowotworów, a w szczególności: histopatologia, 
cytodiagnostyka i ultrastruktura nowotworów a głównym celem Jego 
pracy naukowej było udoskonalenie wczesnego i ścisłego rozpoznania 
nowotworów jako najprostszej drogi do skutecznego leczenia. Działal-
ność naukową Profesora cechował stały postęp metodyczny, twórcze 
inicjowanie nowych kierunków i umiejętne łączenie analizy poznaw-
czej z wykorzystaniem jej wyników w praktyce. Dlatego większość 
Jego prac dotyczy opracowania metod i kryteriów rozpoznawczych 
dla celów praktycznej patomorfologicznej diagnostyki onkologicznej. 
Był autorem lub współautorem ponad dwustu kilkudziesięciu publika-
cji drukowanych w naukowych czasopismach polskich oraz w bardzo 
dobrych czasopismach zagranicznych, głównie amerykańskich, oraz 
6 monografii i 5 rozdziałów w monografiach i podręcznikach. Cztery 
z tych monografii stanowią pierwsze w języku polskim pozycje doty-
czące nowoczesnej cytodiagnostyki nowotworów, które przez dziesię-
ciolecia stanowiły podstawę wykształcenia cytopatologów polskich.

Po powrocie z rocznego stażu w Memorial Hospital w Nowym 
Yorku (1959/60), gdzie przebywał na stypendium Fundacji Rockef-
felera pracując pod kierunkiem prof. Leopolda G. Kossa – najwybit-
niejszego po G. Papanicolaou cytopatologa w skali światowej – prof. 
Woyke stworzył od podstaw w Zakładzie Anatomii Patologicznej 
PAM ośrodek cytodiagnostyki nowotworów wdrażając najpierw 
cytodiagnostykę raka płuc a następnie raka żołądka, pęcherza 
moczowego, płynów z jam ciała oraz biopsję aspiracyjną cienko-
igłową. Obok licznych prac naukowych w tym zakresie, które należą 
do badań pionierskich w piśmiennictwie krajowym i światowym, 
opracował również kilka monografii wydanych przez PZWL. Są 
to: ”Cytodiagnostyka raka płuc” (1967), „Wybrane działy cytodia-
gnostyki” (wspólnie z K. Marliczem i W. Domagałą, J. Wagnerem 
i L. Fryczem) (1973), „Cytodiagnostyka aspiracyjna nowotworów” 
cz. I (1979) i cz. II (1982) (wspólnie z W. Olszewskim). 

Prof. Woyke wprowadził w Polsce nowoczesną cytodiagnosty-
kę nowotworów i ocenę ultrastruktury do diagnostyki nowotworów 
oraz wprowadził biopsję aspiracyjną cienkoigłową na długo przed-
tem zanim środowisko medyczne nie tylko w Polsce, ale i w wielu 
krajach świata zdało sobie sprawę z jej znaczenia w diagnostyce 

Pożegnania
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nowotworów. Był współautorem (z L.G.Koss’em i W. Olszewskim) 
jednej z najlepszych w świecie monografii n. t. biopsji aspiracyjnej 
cienkoigłowej (Aspiration Biopsy. Cytologic Interpretation and Hi-
stologic Bases, N.Y. 1984, sec. ed. 1992). 

 Prof. Woyke stworzył w PAM nowoczesny ośrodek histo-
patologii, cytodiagnostyki i badania ultrastruktury nowotworów 
z zespołem naukowców – patomorfologów, który śmiało można 
nazwać szkołą prof. Woyke. Zgromadził i przez wiele lat kierował, 
inspirował i ożywiał pracę tego Zespołu złożonego z wybitnych 
patomorfologów, do których spośród osób habilitowanych należą: 
w Szczecinie – prof. Maria Chosia, prof. Jan Lubiński, prof. Elżbie-
ta Urasińska, w Warszawie – prof. Włodzimierz Olszewski, w Ho-
uston – prof. Bogdan Czerniak, w Nowym Yorku – doc. Wojciech 
Gorczyca. Miałem również szczęście pracować w tym Zespole. 

Prof. Woyke był wybitnym pedagogiem, przyjacielem studentów 
i młodych pracowników nauki a jednocześnie człowiekiem skrom-
nym i prawym. W roku 1976 studenci w drodze ankiety wybrali go 
„Najlepszym Dziekanem Wydziału Lekarskiego w Polsce”. Promo-
wał 8 doktorantów, spośród których 3 uzyskało tytuł profesora.

Prof. Kazimierz Stojałowski w recenzji dorobku naukowego tak 
charakteryzuje prof. Stanisława Woyke’go: „...należy on do naj-
bardziej uzdolnionych moich współpracowników, którego pilność 
i głęboka wiedza z wczesnym i konsekwentnym ukierunkowaniem 
stworzyły Zakładowi kierowanemu przeze mnie pozycję jednego 
z najaktywniejszych Zakładów Anatomii Patologicznej w Polsce 
i pochlebnie notowanego w naukowych ośrodkach zagranicznych”. 
Prof. Woyke był chyba jednym Polakiem, który na publicznym zebra-
niu zapisał się do „Solidarności” po jej delegalizacji. W poniedziałek, 
po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, podczas zebrania kilkuset 
pracowników Szpitala Klinicznego nr 1 PAM, zabrał głos i poprosił, 
aby Go zapisać do NSZZ Solidarność. W początkowym okresie sta-

nu wojennego został zawieszony w funkcji kierownika Samodzielnej 
Pracowni Mikroskopii Elektronowej i członka Senatu PAM (gdzie 
z wyboru reprezentował Radę Wydziału Lekarskiego).

Profesor był człowiekiem całkowicie pochłoniętym diagnostyką 
morfologiczną nowotworów. Większość życia spędził nad mikro-
skopem lub studiując monografie i artykuły naukowe. Będąc na 
emeryturze, przez kilkanaście lat przychodził trzy dni w tygodniu do 
Zakładu, a gdy sytuacja tego wymagała, nawet częściej, konsultował 
trudne przypadki, uczył młodych histopatologii i cytodiagnostyki.

Miał charyzmę, która sprawiła, że już po dwóch wykładach 
z Patomorfologii zdecydowaliśmy się z W. Olszewskim – wtedy 
jako studenci III r. – poprosić Go o możliwość pracy w Studenckim 
Kole Naukowym. I tak zaczęła się nasza wielodziesięcioletnia przy-
jaźń i współpraca naukowa. Był człowiekiem niezwykle skromnym, 
o nic dla siebie nie zabiegał. 

Profesor Woyke był, w całym tego słowa znaczeniu, czło-
wiekiem niezwykłym. Z Jego odejściem skończyła się w naszym 
życiu, w historii PAM i w historii cytologii onkologicznej w Polsce 
pewna epoka, ale ziarno wiedzy, które zasiał da obfity plon w przy-
szłości, a On sam pozostaje w naszych sercach i umysłach. 

W ostatnim etapie swego pracowitego życia Profesor zmagał 
się godnie i dzielnie z ciężką, postępującą chorobą, na którą nie ma 
leczenia. Przyszła do Niego podstępnie w pełni sił fizycznych i inte-
lektualnych. Wtedy dał nam lekcję, jak żyć i nie tracić ducha, gdy nie 
ma żadnej nadziei na poprawę a raczej jest pewność, że będzie coraz 
trudniej, bo postępu choroby nie umiemy zatrzymać. I Ten, który 
tysiącom chorych dał szanse na leczenie przez swoje precyzyjne 
rozpoznania, sam musiał zmierzyć się z chorobą, której precyzyjne 
rozpoznanie oznaczało jednocześnie brak możliwości jakiegokolwiek 
leczenia.

Szczecin, 5 stycznia 2010. Wenancjusz Domagała

W pół słowa zniknęłaś za wcześnie, 
zostało drżenie powietrza, 
i został smutek jak kamień... 
bo Ciebie Anioł zawołał...

 

 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
 że w styczniu 2010 roku na zawsze odeszła od nas

 przedwcześnie nasza koleżanka lekarz dentysta

Ś.P. MAGDALENA CIEJAK

Rodzinie składamy najszczersze
wyrazy współczucia

Komisja ds. Lekarzy Dentystów

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego...

Ks. Jan Twardowski

Wyrazy współczucia i łączenia się w żalu i smutku
z powodu nagłego pożegnania z

SYNEM OSKAREM 
KOLEŻANCE ALICJI SERAFIN

składają przyjaciele ze Stargardu i okolic,
koleżanki i koledzy z OIL w Szczecinie

Pożegnania
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Dr n.med. 
Andrzej Nieczajew 
(1915-2009)

Andrzej Nieczajew urodził się 5.08.1915 roku w St.Petersburgu. 
Pochodził z rodziny rosyjsko-polskiej (matka Polka – Anna Ba-

zańska). Studia lekarskie ukończył w 1945 roku w Akademii Me-
dycznej w Poznaniu. Od 1947 roku swoje życie związał ze Szcze-
cinem (krótka przerwa w latach 1958-1959 – pobyt w Związku 
Radzieckim). Był pionierem służby zdrowia w Szczecinie. Od 1947 
roku pracował kolejno: w Zakładzie Anatomii Patologicznej, Klinice 
Chorób Wewnętrznych i Klinice Hematologii PAM na etacie adiunk-
ta. Wspólnie z prof. Kazimierzem Stojałowskim był twórcą szkoły 
reumatologicznej w Szczecinie, współorganizatorem i przewodni-
czącym Oddziału Szczecińsko-Koszalińskiego Polskiego Towarzy-
stwa Reumatologicznego. Autor wielu prac z zakresu reumatologii. 
Był wspaniałym nauczycielem, swoją wiedzą służył studentom 
i pacjentom, powszechnie ceniony i znany. Położył duże zasługi 
dla rozwoju reumatologii w Szczecinie, która nadal się rozwija 
– powstała Klinika Reumatologii PAM i Wojewódzki Oddział Reu-
matologii. Dwukrotnie został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi 
i Orderem Polonia Restituta. Andrzej Nieczajew był wspaniałym 
humanistą, miłośnikiem literatury antycznej (znał grekę i łacinę) 
i rosyjskiej. Kochał poezję i przyrodę a nade wszystko Tatry. 

Irena Fiedorowicz-Fabrycy 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że odeszła na swój ostatni dyżur 
nasza koleżanka, lekarz pediatra 

 

ELŻBIETA 
SZOSTKIEWICZ-SCHROETER 

Rodzina oraz wszyscy przyjaciele

Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy informację o śmierci

Prof. dr hab. n. med. 
TADEUSZA BRZEZIŃSKIGO

Wspaniałego Człowieka, 
Lekarza, Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy,

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

Szczere wyrazy współczucia

RODZINIE
składaja

dr n. med. Marek Rybkiewicz
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

OIL w Szczecinie

 z zespołem Zastępców
oraz pracownikami biura ORzOZ
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 
W SZCZECINIE V KADENCJI 

Z uwagi na fakt, iż funkcję Przewodniczącego Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie pełnię od 16 października 2006r., 

przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady V kadencji 
w okresie od 1 stycznia 2007 do 17 listopada 2009

Okręgowa Rada Lekarska w składzie: Prezydium ORL w składzie:
Dr n. med. Bogdan Adamek
Lek. dent. Maria Domańska-
-Wiktor 
Dr n. med. Marek Grabowski 
Dr hab. n. med. Tomasz Grodzki 
Dr n. med. Danuta Górniak
Dr n. med. Zbigniew Hamerlak
Dr n. med. Leszek Herbowski 
– Skarbnik do 30.04.08.
Lek. Ewa Jendrzejczak-Opałka 
– z-ca Sekretarza 
Lek. Mariusz Kasiński – Skarbnik 
od 28.05.08.
Lek. Jakub Klonek
Lek. Krzysztof Kozak
Dr n. med. Adam Kozłowski
Lek. Wiesław Kupiński 
– Wiceprzewodniczący 
Dr hab. n. med. 
Wojciech Lubiński 
Dr n. med. Janusz Malecha

Dr n. med. Krzysztof Michalczyk
Lek. Sabina Mikée
Lek. Maciej Mrożewski 
Dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź 
Lek. Ilona Osadowska 
Dr n. med. Mariusz Pietrzak 
– Przewodniczący 
Lek. Karol Ptak 
Lek. Henryk Puchalski 
Dr n. med. Agnieszka Ruchała-
-Tyszler
Lek. Franciszek Sarnecki
Lek. Jacek Siwulski 
– Wiceprzewodniczący 
Dr n. med. Tadeusz Sulikowski
Lek. dent. Lech Szadziuk 
– Wiceprzewodniczący 
Dr n. med. Ewa Szpindor 
– Sekretarz 
Lek. Janina Wiącek-Polańska
Dr n. med. Mariusz Zarzycki

Lek. dent. Maria Domańska-Wiktor
Dr n. med. Marek Grabowski
Dr n. med. Leszek Herbowski – Skarbnik do 30.04.08.
Lek. Ewa Jendrzejczak-Opałka – Z-ca Sekretarza
Lek. Mariusz Kasiński – Skarbnik od 28.05.08.
Lek. Wiesław Kupiński – Wiceprzewodniczący
Dr hab. n. med. Wojciech Lubiński 
Lek. Maciej Mrożewski Dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź Lek. Ilona 
Osadowska Dr n. med. Mariusz Pietrzak – Przewodniczący 
Lek. Jacek Siwulski – Wiceprzewodniczący Lek. dent. Lech Szadziuk 
– Wiceprzewodniczący Dr n. med. Ewa Szpindor – Sekretarz

W okresie objętym sprawozdaniem Okręgowa Rada Lekar-
ska w Szczecinie odbyła 26 posiedzeń (w 2007 – 10 posiedzeń, 
w 2008 – 10 posiedzeń, 2009 – 6 posiedzeń, w tym planowane 
na 18.11.2009 r.), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w 
Szczecinie odbyło 38 posiedzeń (2007 – 13 posiedzeń, w tym 
1 nadzwyczajne, 2008 – 11 posiedzeń, 2009 – 14 posiedzeń, 
w tym 2 nadzwyczajne oraz 1 posiedzenie planowane na 
02.12.2009r.). Średnia frekwencja członków ORL w Szczeci-
nie na posiedzeniach ORL wyniosła 69%, natomiast średnia 
frekwencja członków Prezydium na posiedzeniach Prezydium 
wyniosła 78%.

 Do najważniejszych spraw podejmowanych przez Okręgo-
wą Radę Lekarską w Szczecinie zaliczyć można:

• zmiany w rejestrze lekarzy,
• zmiany w rejestrze praktyk,
• kierowanie lekarzy mających, co najmniej 5 letnią przerwę 

w wykonywaniu zawodu lekarza na przeszkolenie,
• zmiany w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
• rekomendacje kandydatów na lekarzy sądowych i biegłych 

sądowych,
• rekomendacje kandydatów na stanowisko konsultanta wo-

jewódzkiego,
• powoływanie przedstawicieli ORL i OIL na stanowiska 

związane z konkursami, o których mowa w art. 44a ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej.
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W okresie sprawozdawczym łącznie podjęto:
• 2690 uchwał, w tym m.in. 1190 uchwał dot. zmian w 

rejestrze lekarzy, 802 uchwały dot. zmian w rejestrze prak-
tyk oraz 237 uchwał dot. zmian w rejestrze podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy 
dentystów,

• 29 stanowisk,
• 1 apel.

Wydano 177 zarządzeń Przewodniczącego ORL w Szcze-
cinie w sprawach skreślenia z listy członków OIL w Szczecinie 
w związku z przeniesieniem do innej izby, zrzeczeniem prawa 
wykonywania zawodu albo śmiercią lekarza.

Wstawiono również 344 zaświadczenia stwierdzające for-
malne kwali�kacje oraz dotyczące postawy etycznej wydawane 
na podstawie przepisów UE. 

Z dniem 24 października 2007 r. powołano prof. dr hab. 
n med. Jana Horodnickiego na stanowisko Pełnomocnika 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie ds. Zdrowia Lekarzy 
i Lekarzy Dentystów, który działa w ramach systemu pomocy 
lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ograni-
cza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu.

Na posiedzeniach ORL gościli: 
• wiceprezydent Szczecina – dr n med. Tomasz Jarmoliński, 
• lekarze – radni województwa zachodniopomorskiego – dr 

Maria Magdalena Herczyńska, Andrzej Niedzielski,
• lekarze – posłowie: lek. Bartosz Arłukowicz.
• Marek Hok – Członek Zarządu Województwa Zachodnio-

pomorskiego,
• Marek Sell – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Poli-

tyki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, 
• Wojewódzki Inspektor Sanitarny – dr Paweł Zienkiewicz,
• Dyrektor ZOW NFZ – Adam Kowalik oraz Naczelnik Wy-

działu Świadczeń Zdrowotnych – Franciszka Siadkowska.
Tematem spotkań była aktualna sytuacja w ochronie 

zdrowia i SPZOZ-ów samorządu województwa zachodnio-
pomorskiego w kontekście planowanej komercjalizacji i plany 
konsolidacji szczecińskich szpitali oraz kontraktacja przez NFZ 
świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z manifestacjami i strajkami lekarzy domagają-
cymi się godnych warunków płacy i pracy, jakie miały miejsce 
w czerwcu 2007 r., ORL w Szczecinie wydała 2 stanowiska, 
w których wezwała wszystkich swoich członków do wzięcia 
udziału w manifestacji pracowników ochrony zdrowia w 
Warszawie w dniu 19 czerwca 2007 roku oraz do czynnego 
poparcia strajków lekarzy w Polsce w dniu 22.06.2007 r., po-
przez przerwanie wykonywania zawodu, bez względu na formę 
zatrudnienia, za wyjątkiem przyjmowania przypadków bezpo-
średniego zagrożenia życia. Na wsparcie akcji protestacyjnej 
przekazane zostały środki �nansowe województwie łącznej wy-

sokości 30 000,00 zł. W województwie zachodniopomorskim, 
mimo formy zatrudnienia (głównie lekarze – kontraktowcy), 
jednodniowe akcje protestacyjne były zauważane przez środki 
masowego przekazu. 

Wiele czasu poświęcono sprawom związanym z wprowa-
dzeniem od 1 stycznia 2008 r. nowych przepisów o organizacji 
czasu pracy lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej oraz zwią-
zanej z tym klauzuli opt-out. ORL w Szczecinie swoje stano-
wisko wyraziła w apelu z dnia 21 listopada 2007 r., w którym 
uznała, że najlepszą ochroną interesów lekarzy jest prowadzenie 
negocjacji dotyczących czasu i pracy oraz wysokości wynagro-
dzeń poprzez wspólną reprezentację Okręgowej Izby Lekarskiej 
i Ogólnopolskiego Zawiązku Zawodowego Lekarzy. Zaapelo-
wała do lekarzy, by nie podpisywali indywidualnie klauzuli 
opt-out, ale powierzyli reprezentowanie swoich interesów 
wspólnej reprezentacji samorządu lekarskiego i związku. OIL 
w Szczecinie zagwarantowała swoim członkom pomoc prawną 
w każdej sytuacji zawierania umów z pracodawcą. 

ORL wyraziła stanowisko o niedopuszczalności zlecania le-
karzom pracy bez zagwarantowania prawa do 11 – godzinnego 
nieprzerwanego dobowego odpoczynku.

Zarówno Okręgowa Rada Lekarska oraz Prezydium ORL 
wyraziły swój sprzeciw wobec Uchwały Naczelnej Rady Lekar-
skiej Nr 8/08/V z dnia 04 kwietnia 2008 r. w sprawie wyso-
kości składki członkowskiej, uznając, że podwyższenie składki 
członkowskiej jest niezgodne z oczekiwaniami środowiska i 
wcześniejszymi uchwałami w tej sprawie wielu Okręgowych 
Rad Lekarskich i ich Prezydiów, sprzeciwiając się wprowadzo-
nej procedurze konieczności wery�kacji uzyskiwanego docho-
du przez lekarza i lekarza dentystę w celu obniżenia wysokości 
składki bądź w celu zwolnienia z jej opłacania. 

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie wyraziła również 
stanowczy sprzeciw coraz częściej stosowanym praktykom od-
stępowania od organizowania postępowań konkursowych na 
stanowisko ordynatorów oddziałów w samodzielnych publicz-
nych zakładach opieki zdrowotnej, w miejsce, których dyrek-
torzy zoz-ów powołują stanowisko – kierownik (koordynator) 
oddziału, którego obsadzenie nie wymaga przeprowadzania 
jakiejkolwiek procedury konkursowej, zaś zatrudnienie nastę-
puje na podstawie umów cywilno-prawnych (kontraktów).

Wobec coraz częściej zgłaszanych wątpliwości, co do trybu 
wszczynania i przeprowadzania czynności kontrolnych przez 
pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
w gabinetach i nzoz-ach lekarzy i lekarzy dentystów, z inicja-
tywy Prezydium ORL w Szczecinie podjęte zostały działania 
mające na celu wymuszenie na ww. instytucjach stosowania 
przy prowadzonych kontrolach przepisów ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Doszło do kilku spotkań z przedsta-
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wicielami PPIS, w wyniku których osiągnięto porozumienie. 
Aktualnie PPIS przeprowadzając kontrole przedsiębiorców 
lekarzy i lekarzy dentystów stosuje przepisy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej. 

Polemika w tej sprawie pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską 
w Szczecinie a Narodowym Funduszem Zdrowia toczyła się 
zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Ostateczne 
jednak stanowisko w tej kwestii zajął Minister Zdrowia spra-
wujący nadzór nad NFZ, który w piśmie z dn. 05.08.2009 r. 
kierowanym do OIL w Szczecinie, przyznał rację izbie, uzna-
jąc, że NFZ łamie przepisy prawa powszechnego nie stosując 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

W związku z wykonywaniem przez izby lekarskie czyn-
ności przejętych przez samorząd lekarski od organów ad-
ministracji państwowej (prowadzenie przez ORzOZ i OSL 
postępowań dyscyplinarnych oraz czynności związane z 
rejestrem lekarzy i wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza 
dentysty), z tytułu których OIL w Szczecinie otrzymuje środ-
ki �nansowe, które nie pokrywają faktycznych kosztów, jakie 
izba ponosi (dotacja z MZ zarówno w 2008 jak i 2009 roku 
pokrywa zaledwie ok. 30% kosztów), powstała inicjatywa 
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, ce-
lem odzyskania należnych izbie pieniędzy. Odbyły się nawet 
2 spotkania radców prawnych izb lekarskich, na których 
omówiona została strategia występowania z pozwami prze-
ciwko Ministerstwu Zdrowia. Nie mniej jednak z uwagi 
na niemałe koszty prowadzenia takiego postępowania oraz 
dobiegającą końca V Kadencję, Okręgowa Rada Lekarska 
w Szczecinie podjęła uchwałę, aby decyzję w przedmiotowej 
sprawie pozostawić Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy oraz 
Okręgowej Radzie Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie VI kadencji.

Nowym obowiązkiem okręgowych rad lekarskich, jaki 
został nałożony od 2007r. ustawą dnia 15 czerwca 2007 r. 
o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849) było rekomen-
dowanie lekarzy – kandydatów na lekarzy sądowych. Niestety, 
mimo zgłaszanego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szcze-
cinie stałego naboru na lekarza sądowego, zainteresowanie 
ze strony lekarzy jest niewielkie. Aktualnie na listę lekarzy 
sądowych wpisanych jest zaledwie 10 lekarzy – członków OIL 
w Szczecinie.

W dniu 5 listopada 2008r. dobiegł końca pierwszy okres 
rozliczeniowy obowiązkowego doskonalenia zawodowego le-
karzy i lekarzy dentystów. Spośród wszystkich członków OIL 
w Szczecinie, zaledwie 332 osoby złożyły Indeksy Doskona-
lenia Zawodowego. Aktualnie zwery�kowano 166 członków 
izby, z czego potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskona-
lenia zawodowego, tj. uzyskania, co najmniej 200 punktów 
otrzymało 124 lekarzy i 22 lekarzy dentystów.

Wiele kontrowersji wywołał rozesłany do członków naszej 
izby w grudniu 2007 r. kwestionariusz osobowy celem uaktu-
alnienia danych w okręgowym rejestrze lekarzy, nie zawsze na 
bieżąco zgłaszanych przez lekarzy i lekarzy dentystów. Mimo 
dużej krytyki, z jaką się on spotkał, odpowiedziało na niego 
ok. 3000 lekarzy i lekarzy dentystów, których dane zostały 
uaktualnione. 

Co roku Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie przyzna-
wała lekarzom i lekarzom dentystom certy�katy OIL za prowa-
dzenie indywidualnych praktyk lekarskich, których wręczenie 
odbywało się zawsze na grudniowych świątecznych posiedze-
niach. W latach 2007-2008 wręczono 20 takich certy�katów.

Z inicjatywy Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego, od 
2007 r. ORL w Szczecinie również na grudniowych posiedze-
niach nagradza lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali 
w danym roku najlepszy wynik na LEP i LDEP. Okręgowa Izba 
Lekarska w Szczecinie została zarejestrowana w NIL jako ośro-
dek kształcenia, co umożliwiło również korzystanie z dotacji 
z Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Szereg działań i inicjatyw podejmowanych było przez po-
szczególne Komisje problemowe ORL w Szczecinie, których 
szczegółowe sprawozdania stanowią odrębne opracowania.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w biu-
rze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
w kwietniu 2007 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Pre-
zydium ORL, skutkiem czego było powiadomienie organów 
ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę 
OIL w Szczecinie oraz rozwiązanie w trybie natychmiastowym 
z pracownikiem biura Rzecznika umowy o pracę. Aktualnie 
w tej sprawie toczy się przeciwko byłemu pracownikowi biura 
ORzOZ w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeżne i Za-
chód w Szczecinie postępowanie karne, w którym Okręgowa 
Izba Lekarska w Szczecinie występuje w charakterze oskarży-
ciela posiłkowego.

W tym miejscu pragnę podziękować dr. n. med. Markowi 
Rybkiewiczowi – Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzial-
ności Zawodowej, jego Zastępcom oraz pracownikom biura 
ORzOZ, dzięki którym udało się zakończyć szereg zalega-
jących od lat spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej 
i wyprowadzić na bieżąco pracę biura Rzecznika.

Aktualnie Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej funkcjonuje 
prawidłowo. 

Od sierpnia 2007 r., w wyniku przeprowadzonego kon-
kursu, na stanowisku dyrektora Biura zatrudniono prawnika, 
mgr Agnieszkę Niśkiewicz. Z inicjatywy nowej dyrektor biura 
i pod jej kierownictwem uporządkowano sprawy biura, a mia-
nowicie:
• Wprowadzono nowy Regulamin Pracy. 
• W celu zapewnienia jednolitego trybu i zasad tworzenia, 
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ewidencjonowania i przechowywania akt, a także ochronę 
przed ich uszkodzeniem i utratą, wprowadzono „Instruk-
cję kancelaryjną”, „Jednolity rzeczowy wykaz akt” oraz 
„Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archi-
wum”. 

• Wyremontowano i uporządkowano również pomieszczenie 
archiwum, w którym obecnie przechowywane są wszystkie 
dokumenty OIL w Szczecinie dot. spraw już zakończo-
nych. 

• Dodatkowo zakupiono metalowe szafy w celu ochrony 
danych osobowych gromadzonych w teczkach lekarzy znaj-
dujących się rejestrze lekarzy.

• Wprowadzono także wymaganą prawem, a dotychczas nie-
istniejącą w izbie, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego 
oraz szereg innych instrukcji bhp na poszczególnych stano-
wiskach pracy.
W ostatnich 2 latach prowadzone są w siedzibie naszej izby 

remonty. W ubiegłym roku wykonano prace remontowe za-
wilgoconych pomieszczeń archiwum i tarasu. Wykonano nowe 
opierzenia blacharskie gzymsów budynku większego izby, 
remont schodów zewnętrznych przy zejściu do kotłowni oraz 
jednego z pomieszczeń na poziomie -1.

Aktualnie prowadzone są prace budowlane w zakresie prze-
budowy pomieszczeń parteru budynku mniejszego (tzw. Domu 
Lekarza) w celu przystosowania pomieszczeń na potrzeby biura 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Podjęte zostały również działania mające na celu uzyskanie 
przewidzianych prawem budowlanym pozwoleń na rozbiórkę 
popadającego w ruinę budynku gospodarczego oraz remont 
ogrodzenia posesji. Niestety, z uwagi na długo trwającą pro-
cedurę, prace budowlane w tym zakresie będą mogły być prze-
prowadzone w VI kadencji.

Była to trudna, ale zarazem ciekawa i twórcza kadencja. 
Na zakończenie pragnę podziękować za współpracę wszyst-

kim członkom ustępującej Rady, kol. Markowi Rybkiewiczowi 
– Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej 
i Jego Zastępcom, kol. Tadeuszowi Sokali – Przewodniczą-
cemu Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz jego członkom, 
a także członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Dzięki Wam 
Wszystkim, Waszej pracy i zaangażowaniu na rzecz samorządu 
lekarskiego OIL w Szczecinie V kadencję może zakończyć 
z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Dziękuję kol. 
Ewie Szpindor za „Vox Medici”.

Dziękuję Pani Dyrektor Agnieszce Niśkiewicz, która 
„ucywilizowała” biura okręgowej izby lekarskiej, jak również 
wszystkim pracownikom biura, bez których niemożliwa byłaby 
realizacja nałożonych na izbę lekarską obowiązków.

Dr n.med. Mariusz Pietrzak

Szczecin, dnia 05 grudnia 2009 roku
Tadeusz Sokala
Przewodniczący
Okręgowego Sądu Lekarskiego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

W związku z art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
o izbach lekarskich (Dz.U. 1989.30.158 ze zm.) składam 
Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy sprawozdanie z działalności 
Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie z kadencji 2005-2009.

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Sądu Lekar-
skiego w Szczecinie wpłynęło 28 wniosków o ukaranie. Najwię-
cej spraw dotyczyło zakresu etyki (osiem) i protetyki stomato-
logicznej (pięć). Wyraźnie widać również wzrost wpływających 
wniosków o ukaranie do Sądu w ciągu kadencji. W roku 2006 
były to dwa wnioski o ukaranie, 2007 – trzy, a 2008 aż piętna-
ście. W 2009 roku na dzień składania sprawozdania ilość zło-
żonych w tym roku wniosków o ukaranie wynosi osiem. Liczba 
lekarzy uniewinnionych lub wobec których umorzono postę-
powanie wynosi 6, a liczba lekarzy ukaranych wynosi 7. Część 
spraw znajduje się obecnie w toku postępowania. Jeśli chodzi 
o czas rozpatrywania spraw przez Sąd Lekarski, to należy zwrócić 
uwagę no to, iż procedura w tym zakresie jest złożona i nie po-
lega tylko na zebraniu się składu orzekającego i podjęciu decyzji. 
Sąd kierując się obowiązkiem wszechstronnego i sprawiedliwego 
zbadania każdej sprawy, szczegółowo zapoznaje się z materiałami 
i niejednokrotnie uznaje, że postępowanie należy uzupełnić jesz-
cze przed rozprawą i wtedy zwraca sprawę Rzecznikowi celem 
uzupełnienia. Sąd również uzupełnia postępowanie z urzędu, 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWEGO SĄDU 
LEKARSKIEGO
W SZCZECINIE 
W KADENCJI 
2005-2009

Sprawozdania V Kadencji



VOX MEDICI NR 1/2010

26

VOX MEDICISTYCZEŃ/LUTY 2010

27

choćby w toku rozprawy. Uzupełnienie sprawy o opinię biegłe-
go trwa kilka miesięcy. Strony mogą również korzystać ze swoich 
praw, składać wnioski dowodowe i inne wnioski formalne, które 
wpływają na długość postępowania. Szczegółowe dane liczbowe 
zostały przedstawione w tabelach poniżej.

Chciałbym podziękować za znakomitą współpracę i zaan-
gażowanie wszystkim Sędziom, dzięki którym Sąd jak najle-
piej spełnił nałożone obowiązki: lek. dent. Iwonie Małeckiej 
(Z-cy Przewodniczącego OSL), lek. Reginie Bidas, dr. n. 
med. Danucie Deboa, lek. Krystynie Maciejewskiej – Dorsz, 
dr. hab. n. med. Krzysztofowi Dziewanowskiemu, lek. dent. 
Danucie Gniazdowskiej, dr. n. med. Zo�i Gronowskiej, dr. n. 
med. Marii Jackowskiej, dr. n. med. Krzysztofowi Klimkowi, 
lek. Lucynie Hałaburdzie – Kuźnickiej, dr n. med. Barbarze 
Miętkiewskiej, prof. nadzw. PAM dr. hab. n. med. Andrzejowi 
Starczewskiemu, dr n. med. Elżbiecie Teresińskiej i dr. n. med. 
Maciejowi Ziętkowi. 

Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego zostało faktycznie od-
dzielone od Biura Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
w maju 2007 roku.

W ciągu kadencji Sądu 2005-2009 Biuro Sądu początko-
wo prowadziła pani Małgorzata Pyra – Głogowska, która ze 
względu na stwierdzone przez pracodawcę nieprawidłowości 
w wykonywaniu pracy została zwolniona. Drugim pracowni-
kiem w kadencji była pani mgr Mirosława Fryś. Ze zwględu na 
konieczność zatrudnienia osoby o wykształceniu prawniczym, 
która powinna prowadzić biuro Sądu, od dnia 06 lipca 2007 
roku biuro prowadzi pani mgr Teresa Lewińska.

Składam podziękowanie dla pani mgr Teresy Lewińskiej 
– specjaliście ds. Okręgowego Sądu Lekarskiego, za nadanie 
i wdrożenie poprzez swoją pracę roli jaką powinien pełnić Sąd Le-
karski w najlepszych założeniach ustawowych. Dziękuję za ogrom 
pracy dotyczący uporządkowania pracy biura Sądu, wprowadzenie 
nowych pism procesowych i opiekę prawną oraz wkład naukowy, 
a także współtworzenie artykułów do Vox medici. 

 Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego uczestniczyli 
w szkoleniach wyjazdowych w zakresie prawa medycznego. Organi-
zowane były również posiedzenia sprawozdawczo – szkoleniowe, na 
których omawiane były sprawy bieżące oraz odbywały się wykłady 
na temat postępowania sądowego. Dziękuję przy za czynny udział 
pani mgr Teresie Lewińskiej. Posiedzenia Członków Okręgowego 
Sądu Lekarskiego cieszyły się praktycznie całkowitą frekwencją.

Artykuły upowszechniające wiedzę na temat procedury 
w Sądzie oraz dotyczące pracy i stanowisk Sądu ukazywały się 
w biuletynie OIL w Szczecinie– Vox medici, za co dziękuję 
Redaktor Naczelnej– dr n. med. Ewie Szpindor i Sekretarzowi 
mgr Mirosławie Fryś. 

Sąd Lekarski mimo wielokrotnego zgłoszenia zasadniczego 
problemu, w dalszym ciągu pozostaje bez własnej sali rozpraw, 
sali posiedzeń niejawnych i mieści się w pomieszczeniu na pod-
daszu. Sąd jednak wypełnił nałożone na niego obowiązki.

Dziękuję również za współpracę w kadencji 2005-2009 
Przewodniczącemu ORL dr. n. med. Mariuszowi Pietrzakowi, 
sekretarzowi ORL dr n. med. Ewie Szpindor oraz Okręgowe-
mu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej dr. n. med. 
Markowi Rybkiewiczowi.

Lp. Liczba
1. Sprawy, które wpłynęły do sądu w okresie od stycznia 2006 do września 2009 28

1.1 Sprawy, które pozostały do rozpatrzenia z IV kadencji 6
2. Lekarze objęci wnioskami o ukaranie w sprawach, które wpłynęły od 01.2006-09.2009 28

2.1 Wnioski o ukaranie lekarzy, przeciwko którym była już orzeczona kara przez sąd lekarski
(dotyczy wystawionych kolejnych wniosków przeciwko wcześniej już ukaranemu lekarzowi 
– bez względu na treść stawianych zarzutów)

0

2.2 Wnioski i odwołania wymagające rozpatrzenia na posiedzeniu niejawnym 0
2.3 Sprawy do ponownego rozpoznania po odwołaniu do NSL 1
3. Ilość spraw na przełomie V kadencji, które pozostawały do rozpatrzenia na kolejny rok kalen-

darzowy (np. sprawy, które wpłynęły w 2006, a były rozpatrzone w 2007)
20

4. Suma spraw przeprowadzonych w trybie polubownym 0
5. Cofnięcie wniosku o ukaranie do OROZ w celu uzupełnienia 8
6. Suma wokand sądu (w V kadencji) 37

Sprawozdania V Kadencji
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6.1 Rozprawy główne (w V kadencji) 16
6.2 Posiedzenia niejawne (w V kadencji) 21
6.3 Suma wydanych orzeczeń (w V kadencji) 9
6.4 Ilość lekarzy, których dotyczyły wydane orzeczenia (w V kadencji) 9
6.5 Postanowienia wydane na posiedzeniach niejawnych (w V kadencji) 16
6.6 Lekarze w stosunku do których umorzono postępowanie (w V kadencji) 2
6.7 Uniewinnieni (w V kadencji) 3
6.8 Ukarani upomnieniem (w V kadencji) 5
6.9 Ukarani naganą (w V kadencji) 1

6.10 Ukarani zawieszeniem prawa wykonywania zawodu (w V kadencji) 0
6.11 Pozbawieni prawa wykonywania zawodu (w V kadencji) 0

Lekarze, wobec których uprawomocniło się orzeczenie sądu (w V kadencji):

7. umarzające postępowanie lub uniewinniające 2
8. karzące 2

Lekarze, w których sprawie złożono prawomocne odwołanie (w V kadencji):
9. przez ukaranego 0

10. przez ROZ 1
11 przez pokrzywdzonego 1

Czas w miesiącach od:
12. wydarzenia do złożenia skargi – minimum 0
13. wydarzenia do złożenia skargi – maximum 24
14. wydarzenia do złożenia skargi – średnio 8
15. wpłynięcia wniosku o ukaranie do wydania orzeczenia kończącego postęp. – minimum 2
16. wpłynięcia wniosku o ukarania do wydania orzeczenia kończącego postęp. – maximum 15
17. wpłynięcia wniosku o ukaranie do wydania orzeczenia kończącego postęp. – średnio 7

Sprawozdanie kadencyjne

Liczba lekarzy poszczególnych specjalności objętych wnioskami o ukaranie
I instancja OSL – od stycznia 2006 r. do września 2009 r.

 1. Alergologia 1
 2. Chirurgia ogólna 3
3. Choroby wewnętrzne 1
4. Medycyna ratunkowa 2
5. Medycyna rodzinna 1
6. Medycyna sportowa 2
7. Neurochirurgia 1
8. Ortopedia i traumatologia 1
9. Pediatria 1

10. Położnictwo i ginekologia 1
11. Protetyka stomatologiczna 5
12. Stomatologia zachowawcza 1

13. Etyka 8

Sprawozdania V Kadencji
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... po przeanalizowaniu materiału dowodowego Rzecznik nie 
dopatruje się w postępowaniu lekarza znamion błędu medyczne-
go, zatem zasadne jest umorzenie postępowania wyjaśniającego. 

Po rzetelnie przeprowadzonym postępowaniu udało się 
zamknąć 614 spraw. Przy tendencji wzrostowej wpływają-

cych skarg ta liczba jest wielkim sukcesem. 
Jednak zacznę od początku...
Minęły cztery lata pełnienia przeze mnie funkcji Okręgowe-

go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie w V kadencji. Miałem okazję współ-
pracować z gronem Koleżanek i Kolegów, którzy zdecydowali 
się na pełnienie funkcji Rzecznika naszej korporacji w sytuacji 
dramatycznej, którzy w tak trudnym momencie nie złożyli 
rezygnacji, zintensy�kowali pracę, popierali i utwierdzali mnie 
w przekonaniu, że zdołamy wyjść z kryzysu i pokażemy, że 
spokojem, systematycznością i zaangażowaniem sprawimy, iż 
będziemy postrzegani jako dobrze funkcjonujące Biuro.

W 2007 roku stwierdzono poważne nieprawidłowości, zwią-
zane z funkcjonowaniem biura ORzOZ, głównie z obiegiem 
korespondencji, a co za tym idzie z terminowością prowadzenia 
postępowań Rzecznika. W zinwentaryzowanych i zbadanych do-
kumentach stwierdzono podrabiane podpisy Rzeczników, Zastęp-
ców Rzecznika, Przewodniczącego OSL, Przewodniczących ORL, 
wezwania komornicze, wezwania do wydania dokumentacji, mo-
nity, żądania Prokuratur i RPO do wydania dokumentacji. 

Wobec pracownika odpowiedzialnego za ten stan rzeczy 
przeprowadzono postępowanie dyscyplinarne oraz równolegle 
skierowano sprawę do Prokuratury Rejonowej. 

Ówczesnemu pracownikowi Biura postawiono ogółem 
ponad 40 zarzutów i skierowano akt oskarżenia do Sądu. Ta 
zatrważająca liczba w pełni ukazuje sytuację, z jaką musieliśmy 
sobie poradzić. 

Należy wyraźnie zaznaczyć, że w kwietniu 2007 r. nastąpił 
przełom w pracy Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej. Stworzyliśmy kompetentny zespół, który przy 
wielości bieżących postępowań i jednoczesnym wyrównywaniu 
zaległości z lat poprzednich, wykazując się profesjonalizmem, 
ogromnym nakładem pracy oraz obowiązkowością, zdołał wy-

SPRAWOZDANIE 
OKRĘGOWEGO RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
ZA OKRES 2005-2009

prowadzić funkcjonowanie Biura na prostą. Podjąłem się bardzo 
trudnego zadania, ale patrząc na to z perspektywy czasu uważam, 
że przy wsparciu moich kolegów i pracowników pokonaliśmy 
przeciwności (jeszcze nie wszystkie, ale jak Bóg da, damy radę).

Funkcja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej to 
przede wszystkim kontakt z niezadowolonym z usługi me-
dycznej pacjentem. Pacjentem zawiedzionym, zrozpaczonym, 
a niekiedy agresywnym. 

W wielu przypadkach złożenie skargi wynika przede wszyst-
kim z braku informowania pacjenta o przewidywanym ryzyku. 
Pacjent lub rodzina chorego, który po leczeniu nie wraca do 
pełnego zdrowia, są często rozgoryczeni, a wobec braku rze-
czowej rozmowy z leczącym lekarzem, wierząc w nadzwyczajne 
możliwości współczesnej medycyny, dopatrują się winy lekarza, 
nie zawsze uzasadnionej. Należy podkreślić, że powikłanie nie 
jest błędem medycznym. Błędem jest nierozpoznanie powikła-
nia i niepodjęcie właściwego leczenia. 

Pacjenci i ich bliscy oczekują od lekarzy przekazywania 
informacji medycznych w prosty i zrozumiały sposób. Istot-
ne jest, aby dzięki uzyskanym wyjaśnieniom pacjent potra�ł 
poruszać się w skomplikowanym świecie medycyny i mógł 
podjąć świadomą zgodę na proponowane leczenie. W wielu 
przypadkach przy pierwszym kontakcie skarżących z Biurem 
przekazanie przez RzOZ w sposób jasny i czytelny informacji 
o zakresie postępowania powodowało rozwianie ich wątpli-
wości, czego następstwem była rezygnacja ze złożenia skargi. 
Ponadto petenci informowani są, że w przypadku skargi na 
niewłaściwe zachowanie personelu pierwszym krokiem, który 
należy podjąć, jest interwencja u bezpośredniego przełożo-
nego tego pracownika, czyli np. u ordynatora oddziału lub 
kierownika przychodni. Są to działania najprostsze, a zarazem 
najszybsze i często przynoszące zamierzony skutek. Ubezpie-
czony uzyskuje wskazówki, w jakich okolicznościach może 
zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypad-
kach skargę należy złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta. Do 
jego najważniejszych obowiązków i zadań należy czuwanie nad 
przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach służby zdrowia 
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czy wskazanie trybu postępowania w przypadku naruszenia 
uprawnień ubezpieczonego. Jeżeli pacjent uznał, że jego prawa 
zostały naruszone i chce uzyskać odszkodowanie �nansowe, 
powinien skierować sprawę do sądu powszechnego.

Podczas rozmów skarżący stawiali nam trudne pytania, 
na które musieliśmy znaleźć satysfakcjonujące odpowiedzi. 
Niekiedy rozgoryczenie skarżących sięgało bardzo daleko. Do 
wyjątkowo kłopotliwych kontaktów, wymagających dużo taktu 
i cierpliwości, należały rozmowy z pacjentami przejawiającymi 
zaburzenia psychiczne, a szczególnie takimi, którzy wielokrot-
nie nachodzili Biuro i błąkając się od pokoju do pokoju, dezor-
ganizowali pracę całej Izby. 

Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wzrastająca 
w ostatnim okresie liczba wpływających do Biura RzOZ skarg wy-
nika ze wzrostu świadomości prawnej naszych pacjentów, a także, 
co należy podkreślić, wyszukiwania i wskazywania tematów przez 
media. Z tego względu coraz częściej pacjenci będą domagali się 
odszkodowań i będą wykorzystywali każdą z możliwych dróg, by 
zaspokoić swoje roszczenia. Pragnę podkreślić, iż mimo pewnych 
odniesień, funkcji Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej nie 
da się porównać do funkcji prokuratora. Podczas postępowania 
wyjaśniającego rozpatrywanych skarg obowiązują nas przepisy 
stosowane w k.p.k., jednak nasze spojrzenie na całość sprawy, 
wynikające z doświadczenia zawodowego, pozwala na umorzenie 
wielu postępowań, co w efekcie staje się orężem obronnym leka-
rza w postępowaniu przed Sądem Karnym lub Cywilnym. Praca 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powinna więc spoty-
kać się ze zrozumieniem i akceptacją w środowisku lekarskim, 
bowiem w dużej mierze przyczynia się do łagodzenia kon�iktów 
i wyjaśniania nieporozumień z pacjentami na bardzo wstępnym 
etapie. Z ubolewaniem przyjmowałem więc do wiadomości 
sygnały od swoich zastępców, o notorycznym uchylaniu się nie-
których Kolegów od stawiania się na przesłuchania, niegrzecznym 
zachowaniu wobec Rzeczników, a także o braku zrozumienia dla 
powagi dokumentu, jakim jest rzetelnie i czytelnie prowadzona 
historia choroby pacjenta. Muszę jednak przyznać, że takie incy-
denty zaczęły zdarzać się coraz rzadziej, a jednym z celów mojej 
działalności było i jest przekonanie środowiska lekarskiego o po-
trzebie prowadzonej przez ORzOZ działalności. 

W tym miejscu składam gorące podziękowania moim Za-
stępcom, z którymi dane mi było współpracować:

dr. n. med. Jerzemu Sieńko, dr. n. med. Tomaszowi Niko-
demskiemu, prof. dr. hab. n. med. Janowi Ślósarkowi, dr. n. 
med. Mieczysławowi Żółtowskiemu, dr hab. n. med. Marcie 
Wawrzynowicz – Syczewskiej, lek. Jackowi Afrykańskiemu, 
lek. Arkadiuszowi Bieleninikowi, lek. Barbarze Brzezińskiej, 
prof. dr. hab. n. med. Tadeuszowi Brzezińskiemu, lek. Gra-
żynie Dudarenko, dr n. med. Wiesławie Fabian, dr. n. med. 
Pawłowi Gonerko, dr. n. med. Janowi Krawczakowi, lek. 

dent. Łukaszowi Tyszlerowi, dr. n. med. Ireneuszowi Ma-
zurskiemu, lek. dent. Wojciechowi Rawickiemu, dr n. med. 
Jolancie Semanycz – Lemańczyk, lek. Jerzemu Sienickiemu, 
lek. Marii Strokowskiej, lek. dent. Bogumile Toporowskiej, 
dr. n. med. Andrzejowi Uzarowi, lek. Marii Zielińskiej, dr 
n. med. Danucie Przerwie, prof. dr hab. n. med. Krystynie 
Lisieckiej, dr. Michałowi Koreckiemu.

W tym miejscu pragnę złożyć szczególne podziękowanie 
Rzecznikom, którym nie było dane sprawować funkcji do 
końca kadencji z różnych przyczyn niezależnych od nich lek. 
dent. Agnieszce Borowiec Pierwszemu Zastępcy, dr n. med. 
Jolancie Sikorskiej-Bochińskiej, dr. n. med. Grzegorzowi 
Wojciechowskiemu, oraz dr n. med. Marii Listewnik, dr 
n. med. Grażynie Szecherew, dr. hab. n. med. Tadeuszowi 
Sulikowskiemu. Włożyli Oni w pracę w biurze wielkie serce 
i z zaangażowaniem działali na rzecz środowiska lekarskiego. 
Jeszcze raz dziękuję z głębi serca.

Na szczególne wyrazy uznania zasługują dr n. med. Jerzy 
Sieńko, który zamknął 65 postępowań i dr n. med. Tomasz 
Nikodemski, który zamknął 54 postępowania, następnie dr 
n. med. Ireneusz Mazurski 32 sprawy, lek. dent. Agnieszka 
Borowiec 31 spraw, dr n. med. Jan Krawczak 32 sprawy, lek. 
Jerzy Sienicki 28 spraw, lek.Grażyna Dudarenko 20 spraw, 
dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska 20 spraw. 

Serdeczność i pomoc wymienionych wyżej wszystkich Za-
stępców były nieocenione w obliczu wykonywania moich obo-
wiązków. Bez Was wykonanie tej trudnej pracy było by niemoż-
liwe. Bywały różne chwile, jedne radosne, inne bardzo trudne. 
Wraz z Wami starałem się być częścią zespołu, który bezbłędnie 
i bardzo kompetentnie wypełniał powierzone zadania. Bycie ze-
społem Rzeczników była dla nas wszystkich lekcją życia. 

Zastępcy ORzOZ włożyli ogrom codziennej pracy w wy-
prowadzenie wszystkich zaległości i realizację zamierzeń. Przez 
wspólną, systematyczną i ciężką pracę osiągnęliśmy założony 
cel – poprawę wizerunku. Obecnie jesteśmy postrzegani jako 
dobrze funkcjonujące Biuro.

Spełnianie zadań powierzonych przez ustawodawcę moż-
liwe było dzięki oddanej pracy i zaangażowaniu pracowników 
biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 
Marty Hamerskiej-Litwinowicz i Marty Witek. Wielokrotnie 
miałem okazję obserwować nieograniczoną cierpliwość, jaką 
pracownice Biura wykazywały podczas kontaktów osobistych 
czy telefonicznych ze wzburzonymi petentami. 

Pragnę z przyjemnością poinformować Państwa, iż wzoro-
we prowadzenie biura ORzOZ zostało wysoko ocenione przez 
dr Jolantę Orłowską–Heitzman, Naczelnego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej, która w piśmie z dnia 27 marca 
2008 roku, adresowanym do pana doktora Mariusza Pietrzaka, 
złożyła wyrazy uznania dla poświęcenia i pracy Biura Rzeczni-
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ka, podkreślając determinację i ogromne zaangażowanie Rzecz-
ników oraz personelu Biura, któremu w ocenie NRzOZ udało 
się uratować dobre imię lekarskiej korporacji. 

Od Rzecznika i Zastępców Rzecznika oczekuje się prowadze-
nia postępowań zgodnie z wymogami prawa, co wymaga profe-
sjonalizmu. Aby sprostać tym wymaganiom, sukcesywnie bra-
liśmy udział w szkoleniach i konferencjach. Dodatkowo muszę 
podkreślić, iż pracownicy biura poszerzyli swoje wykształcenie 
o studia podyplomowe z zakresu Prawa Medycznego. 

Rzecznik, prowadząc postępowania, ma obowiązek zacho-
wania obiektywizmu, tj. badania i uwzględniania okoliczności 
zarówno przemawiających na korzyść jak i na niekorzyść 
lekarza, którego dotyczy postępowanie. Z tego powodu czę-
sto zasięgaliśmy opinii w innych ośrodkach akademickich 
i korzystaliśmy z usług biegłych spoza województwa zachod-
niopomorskiego. W przypadkach opiniowania w sprawach 
stomatologicznych wykonywał je zespół biegłych. Zdaję sobie 
sprawę, że niejednokrotnie zwiększało to koszty prowadzonego 
postępowania, ale wytrącało argument braku obiektywizmu 
opiniujących. Myślę, że takie działanie przyczyniło się do wy-
dawania postanowień o utrzymywaniu w mocy naszych decyzji 
przez instancję odwoławczą.

Trudnym zadaniem Rzecznika i jego Zastępców jest 
konieczność skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Lekar-
skiego, ale podkreślam, iż w każdym momencie postępowania 
jesteśmy kolegami lekarzami i takie spojrzenie na sprawy repre-
zentujemy. Funkcją Rzecznika jest prewencja indywidualna, 
rozumiana jako zapobieżenie w przyszłości popełnianiu przez 
lekarzy błędów. Bagatelizowanie problemów i błędów medycz-
nych, popełnianych przez jednostki, byłoby krzywdzące dla 
ogółu Kolegów, pracujących dobrze i z oddaniem. W okresie 
2005-2009 skierowano do Okręgowego Sądu Lekarskiego 27 
wniosków o ukaranie w 25 sprawach.

Na sukces zapracowaliśmy wspólną pracą, a nad prawi-
dłowością czuwała dr Jolanta Orłowska – Heitzman Naczelny 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. W tym miejscu 

pragnę złożyć podziękowania Szanownej Pani Doktor oraz 
pracownikom Biura NROZ, które wspierało nas i pomagało 
w trudnościach. 

Postawa dr. Konstantego Radziwiłła Prezesa Naczelnej 
Rady Lekarskiej wobec Biura Rzecznika była budująca, bo-
wiem w okresie załamania pracy i nadrabiania zaległości sły-
szałem tylko słowa wsparcia i uznanie nawet za małe sukcesy, 
które przerodziły się w sukces, za co serdecznie dziękuję.

W tym miejscu składam podziękowania Szanownemu 
Panu dr. n. med. Mariuszowi Pietrzakowi Przewodniczącemu 
ORL oraz tym członkom Okręgowej Rady Lekarskiej, którzy 
nie szczędzili nam wsparcia.

Również bardzo serdecznie pragnę podziękować Pani 
Marcie Witek i Pani Marcie Hamerskiej – Litwinowicz oraz 
wszystkim pracującym w Okręgowej Izbie Lekarskiej, bowiem 
współpraca z nimi układała się wzorowo, a codzienny uśmiech 
personelu dodawał sił. Pani Kamili Sidor, Pani Marii Iwińskiej, 
Pani Małgorzacie Amanowicz, Pani Lidii Borkowskiej, Pani 
Sylwii Chudobie, Pani Mirze Fryś, Pani Teresie Lewińskiej, 
Panu Krzysztofowi Halewskiemu oraz Pani Dyrektor Agniesz-
ce Niśkiewicz. Wykonywana praca była dzięki Wam o wiele 
przyjemniejsza, niż mogłoby się to wydawać.

Reasumując chciałbym podkreślić, że w okresie 2005-2009 
zamknięto ogółem spraw 614 w tym umorzono 176, odmówio-
no wszczęcia w 380 przypadkach, 25 spraw w tym 27 wniosków 
o ukaranie skierowano do Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz 
33 sprawy zakończono w inny sposób. Chciałbym również 
dodać, iż na zakończone postępowania wpłynęło 96 zażaleń 
skarżących, w tym 61 zostało utrzymanych w mocy, a 19 zostało 
przekazanych do ponownego rozpoznania. Ze spraw uchylonych 
zostało już zakończono 9 (na postanowienia nie wpłynęły zażale-
nia) w toku jest 10 spraw, a 12 rozpatrywanych jest nadal przez 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Kończąc sprawozdanie zapoznam Szanowne Gremium 
z tabelami obrazującymi omawiany okres sprawozdawczy 
w ujęciu statystycznym.

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI 0 ZAWODOWEJ 
ZA OKRES OD 2006-01-01 DO 2009-11-13

LP RODZAJ PRZEWINIENIA

RUCH SPRAW

Pozostało 
z okresu 
poprzed.

Nowych 
wpłynęło

Zakoń-
czono 

ogółem

W TYM
Pozostało 
na okres 
następny

Odmowa 
wszczę-

cia

Umorzo-
no

Wnioski 
o ukaranie

W inny 
sposób

sprawy osoby

1 Śmierć 21 52 58 23 32 2 2 1 15
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2
Uszkodzenie ciała, 
powikłania chorobowe

57 269 275 154 98 12 13 11 51

3 Eksperyment nielegalny 0 2 1 1 0 0 0 0 1
4 Korzyść materialna 6 9 12 6 4 1 1 1 3
5 Poświadc zenie nieprawdy 3 28 25 18 3 2 2 2 6
6 Nieetyczne zachowanie lekarza 21 101 104 77 16 4 5 7 18
7 Konflikt pomiędzy lekarzami 1 5 6 3 2 1 1 0 0

8
Naruszenie praw 
chorych psychicznie

0 2 2 2 0 0 0 0 0

9 Inne przyczyny 60 79 131 96 21 3 3 11 8
10 RAZEM 169 547 614 380 176 25 27 33 102

LP RODZAJ PRZEWINIENIA

RUCH SPRAW

Pozostało 
z okresu 
poprzed.

Nowych 
wpłynęło

Zakoń-
czono 

ogółem

W TYM
Pozostało 
na okres 
następny

Odmowa 
wszczę-

cia

Umorzo-
no

Wnioski 
o ukaranie

W inny 
sposób

sprawy osoby

1 Interna – dzieci 3 22 21 14 3 4 4 0 4

2 Interna – dorośli 23 116 126 75 40 4 5 7 13
3 Chirurgia – dzieci 5 9 14 6 4 1 1 3 0
4 Chirurgia – dorośli 21 81 85 42 38 3 3 2 17
5 Ginekologia i położnictwo 4 24 20 9 10 0 0 1 8
6 Psychiatra 4 24 24 23 0 1 1 0 4
7 Stomatologia 28 109 117 65 44 6 6 2 20
8 Inne 81 162 207 146 37 6 7 18 36
9 RAZEM 169 547 614 380 176 25 27 33 102

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOMISJI DS. LEKARZY DENTYSTÓW 
W LATACH 2005 – 2009r. V KADENCJA
Komisja ds. Lekarzy Dentystów pracowała w składzie:
1. lek. dent. Lech Szadziuk – Przewodniczący
2. dr n. med. Danuta Górniak – Wiceprzewodniczący
3. lek. dent. Halina Teodorczyk – Sekretarz
4. lek. dent. Maria Domańska-Wiktor – Zastępca Sekretarza
5. lek. dent. Paweł Andersz
6. lek. dent. Irena Bąkowska
7. lek. dent. Małgorzata Bendig-Wielowiejska

8. lek. dent. Jadwiga Ciszewska
9. lek. dent. Wiesław Jankowski 
10. dr n. med. Adam Kozłowski
11. dr n. med. Jan Krawczak
12. lek. dent. Krystyna Lassocińska
13. lek. dent. Iwona Małecka
14. lek. dent. Jarosław Niedzielczyk
15. dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
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Praca w Komisji w V kadencji polegała na realizacji zapla-
nowanych zadań w poszczególnych latach: od 2005-2009r. 
ogólnie:
a. Integracja środowiska lekarzy dentystów członków OIL 

w Szczecinie poprzez aktywność wybranych delegatów na 
V kadencję z poszczególnych rejonów.

b. Szkolenia medyczne w ramach kształcenia ustawicznego.
c. Sprawa autonomii lekarzy dentystów w ramach jednej izby.
d. Sprawy różne:
 • Realizacja aktualnych zadań zleconych przez Naczelną 

Komisję Stomatologiczną.
 • Realizacja aktualnych i innych zadań dotyczących naszej 

Komisji w OIL w Szczecinie.
 • Wybory do Samorządu na VI kadencję 2009-2013 (Ak-

tywne działania w zachęcaniu kolegów do pracy w samo-
rządzie lekarskim).

Szczegółowa realizacja działań:

Ad 1. 
Spotkanie członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów 

w okresie sprawozdawczym było następujące:
2006 r. – 8 posiedzeń
2007 r. – 10 posiedzeń
2008 r. – 11 posiedzeń
2009 r. – 11 posiedzeń
W tym okresie uchwalono 9 uchwał, 4 stanowiska i 2 opi-

nie (Protokoły, listy obecności znajdują się w dokumentach 
Komisji ds. Lekarzy Dentystów OIL w Szczecinie).

Współorganizowała i współpracowała w realizacji spotka-
nia ze Szczecińskim Oddziałem PTS, pt. Forum stomatolo-
giczne – Międzyzdroje 21-22.09.2007 r. oraz Sekcje Protetyki 
PTS przy organizacji XXV Konferencji Sekcji Protetyki – Po-
gorzelica 19.11.2007 r.

Współpraca z Naczelną Komisją Stomatologiczną, uczest-
niczenie w posiedzeniach Naczelnej Komisji w Warszawie 
oraz innych miastach. W posiedzeniach Naczelnej Komisji 
Stomatologicznej brali udział delegowani i opłacani z budżetu 
Komisji:

Lech Szadziuk, Rafał Zawojski, Paweł Andersz, Iwona 
Małecka, Maria Domańska-Wiktor, Ewa Szpindor, Jerzy 
Szymczak, Bogumiła Toporowska, Elżbieta Wajs, Halina Teo-
dorczyk, Beata Urbańska, Jadwiga Ciszewska.

Współpraca z Kołem Delegatów w rejonach wyborczych:
Świnoujście – podziękowanie za organizację Bogumile 

Toporowskiej.
Choszczno – podziękowanie za organizację Krystynie Las-

socińskiej.
Gry�ce – podziękowanie za organizację Irenie Bąkowskiej.
Stargard Szczeciński – podziękowanie za organizację Iwo-

nie Małeckiej, Elżbiecie Wajs, Jadwidze Ciszewskiej.
Szczecin – podziękowanie za organizację Danucie Górniak.
Czynny udział w rozmowach z władzami lokalnymi NFZ 

w Szczecinie (odpowiedzialni to: Lech Szadziuk i Maria Do-
mańska-Wiktor):
• Zorganizowanie spotkania w OIL a gościem specjalnym 

była Pani dr Jolanta Kozak Kierownik ds. Stomatologii 
przy NFZ w Szczecinie.

• Zorganizowanie spotkania z Dyrektorem PSSE w Szczeci-
nie dr Jerzym Jakubkiem.
Współpraca z Sanepidem – odpowiedzialny Lech Szadziuk. 

Sukces Komisji to doprowadzenie do zawieszenia programu 
dostosowawczego do absurdalnych wymogów budowlanych 
w istniejących nzoz-ach i gabinetach stomatologicznych oraz 
unormowanie i ucywilizowanie kontroli sanitarnych na terenie 
naszej Izby.

Współpraca ze wszystkimi Komisjami problemowymi dzia-
łającymi w naszej izbie, np.
• Sponsorowanie udziału 5 lekarzy dentystów w Igrzyskach 

Lekarzy Zakopane 2008 r.
• Współ�nansowanie Zjazdu Lekarzy Dentystów absolwen-

tów I rocznika PAM w Szczecinie.
• Współ�nansowanie Ogólnopolskiej Jubileuszowej Konfe-

rencji Stomatologicznej Kół Naukowych organizowanych 
przez PAM w Szczecinie.

• Darowanie materiałów stomatologicznych dla Domu 
Dziecka w Stargardzie Szczecińskim.

• Wsparcie terapii chorego kolegi dentysty 2009 r.

Ad. 2
Zorganizowanie lub współorganizowanie konferencji 

naukowo-szkoleniowych w ramach kształcenia ustawicznego 
w okresie sprawozdawczym, bezpłatnie.
a. Rok 2006:
 • 08.01.06r. – I konferencja, tematyka: Implanty (Maciejewo)
 • 05.06.06r. – II konferencja, tematyka: Implantologia 

zębowa. Materiały i sprzęt stomatologiczny – Szczecin

16. dr n. med. Ewa Szpindor
17. lek. dent. Jerzy Szymczak
18. lek. dent. Bogumiła Toporowska

19. lek. dent. Beata Urbańska
20. lek. dent. Elżbieta Wajs
21. lek. dent. Rafał Zawojski
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 • 21.10.06 r. – III konferencja, tematyka: Endodoncja 
– Maciejewo

b. Rok 2007:
 • 21.04.07 r. – Szkolenie, tematyka: „Praktyka” Przelewice.
 • 12.05.07 r. – konferencja, tematyka: Ortodoncja – Szcze-

cin.
 • 21-22.09.07 r. – I Międzynarodowe Sympozjum Fizjo-

diagnostyki i Fizykoterapii Stoamtologicznej, tematyka: 
Medycyna �zykalna w służbie stomatologii (współpraca 
z Zakładem Propedautyki i Fizjodiagnostyki Stomatolo-
gicznej PAM) – Międzyzdroje.

 • 09.11.07 r. – XXV Konferencja Naukowo – Szkoleniowa 
współorganizowana z Zakładem Protetyki PAM i PTS, 
tematyka: Rehabilitacja protetyczna układu stomatolo-
gicznego wg Współczesnych metod zapobiegawczych 
i technologicznych.

c. Rok 2008:
 • 05.01.08 r. – Konferencja, tematyka: Homeopatia 

w Stomatologii, współpraca z Samodzielnym Zakładem 
Toksykologii Leków i Farmaceutyków i Zakładem Hi-
gieny Stomatologicznej PAM w Szczecinie – Maciejewo.

 • 08.03.08 r. – kurs medyczny część teoretyczna – Macie-
jewo, tematyka: Ratownictwo w praktyce stomatologicz-
nej. Współpraca z Polskim Towarzystwem Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii.

 • 10.05.08 r. – szkolenie medyczne – Niechorze, tematy-
ka: Ortodoncja.

 • 31.05.08 r. – Konferencja naukowo – szkoleniowa 
– Szczecin, tematyka: Implanty w praktyce.

 • 04.07.08 r. – Szkolenie medyczne – Mierzęcin, tema-
tyka: Galsjonomery i najnowsze materiały stosowane 
w stomatologii.

 • 25.10.08 r. – Kurs medyczny – część teoretyczna, tema-
tyka: Ratownictwo w praktyce stomatologicznej – Szcze-
cin (powtórzony).

 • Terminy zrealizowanych ćwiczeń praktycznych z Kursu 
medycznego pt. „Ratownictwo w praktyce stomatolo-
gicznej” odbytych na Oddziale Ratunkowym SPWSZ ul. 
Arkońska 4 w Szczecinie w grupach 10-14 osobowych 
w 2008 r.: 05.01, 08.10, 10.05, 31.05, 21.06, 25.06, 
02.07, 04.07, 13.09, 18.09, 11.10, 22.10.

 • Grudzień 2008 r. – Kurs z radiologii, tematyka: Kurs 
z ochrony radiologicznej pacjenta, organizator główny 
NIL. Członkowie naszej izby wnosili opłatę 120,00 PLN 
tylko za egzamin reszta pochodziła z budżetu Komisji ds. 
Lekarzy Dentystów.

d. Rok 2009:
 • 26.02.09 r. – Kurs z ochrony radiologicznej pacjenta 

–Szczecin (powtórzony).

 • 22.03.09 r. – Kurs medyczny – Szczecin, tematyka: 
Minimalnie Inwazyjna Implantologia i natychmiastowe 
obciążenie (część teoretyczna i praktyczna).

 • 25.04.09 r., 28.04.09 r. – terminy części praktycznej związa-
nej z Ratownictwem w praktyce stomatologicznej wykony-
wanej w grupach ćwiczeniowych: 10 –14 osobowych.

 • 20.05.09 r., 06.06.09 r. – terminy jw.
 • 21.10.09 r. – współorganizowanie z Komisją ds. Kształ-

cenia Podyplomowego OIL w Szczecinie Kursu Ochrona 
radiologiczna pacjenta (powtórzony).

 • 21-22.10.09 r. – Kurs na Inspektora ochrony radiologicznej.
 • 02-03.10.09 r. – szkolenie, tematyka: Implantologia 

i Stomatologia estetyczna, współpraca z DENTAL LA-
BOR – Rogalski– Szczecin. 

Ad. 3
W sprawie autonomii w jednej izbie odbyły się 4 spotkania/ 

lek. dent. Lech Szadziuk w Izbie Koszalińskiej, Wielkopolskiej, 
Małopolskiej (Kraków) w Krasiczynie i w Warszawie.

Komisja ds. Lekarzy Dentystów w Szczecinie przedstawiła 
1 stanowisko w tej sprawie do Naczelnej Komisji Stomatolo-
gicznej w Warszawie.

Ad. 4
Wyjazdy służbowe członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów:
Wrzesień 2007 r. – Międzyzdroje
Lipiec 2007 r. – Pogorzelica
Maj 2007 r. – Augustów
Czerwiec 2008 r. – Wrocław – Piechowice
Październik 2008 r. – Toruń
Styczeń 2009 r. – Gdańsk
Kwiecień 2009 r. – Kraków – Krasiczyn
Maj 2009 r. – Poznań
Czerwiec 2009 r. – Wrocław
Od 2006 do 2009 r. – członkowie Komisji uczestniczyli 

w posiedzeniach Naczelnej Komisji Stomatologicznej. Wy-
jazdy powyższe odbywały się na koszt Komisji ds. Lekarzy 
Dentystów. 

Uczestnictwo we wszystkich akcjach protestacyjnych orga-
nizowanych przez NIL i OZZL.

Ścisła współpraca z redakcją biuletynu VOX MEDICI oraz 
personelem biura OIL w Szczecinie. 

Kończąc V kadencję członkowie Komisji ds. Lekarzy Den-
tystów ściśle współpracowali z Komisją Wyborczą w celu pozy-
skania nowych Kolegów do pracy w samorządzie lekarskim na 
VI kadencję – i to się udało.

Składam serdeczne podziękowanie za pracę wszystkim 
członkom Komisji.

lek.dent. Lech Szadziuk
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Agnieszka Ruchała-Tyszler

Rozpoczęła się VI kadencja samorządu 
lekarskiego, w tym działań Komisji ds. Lekarzy 
Dentystów. Komisja działa w oparciu o ustawę 
o izbach lekarskich i uregulowania wewnętrzne. 
W naszej Okręgowej Izbie Lekarskiej skupionych 
jest około 1400 dentystów.

Komisja ds. Lekarzy Dentystów jest komisją wieloproblemo-
wą, działającą w sprawach związanych z wykonywaniem 

zawodu lekarza dentysty. Sprawuje piecze nad sumiennym wy-
konywaniem zawodu, dba o przestrzeganie etyki zawodowej, 
prowadzi szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego, a także 
integruje środowisko. Jej miejsce wśród komisji problemowych 
ORL jest szczególne. Rozpoczęła się nowa kadencja Komisji, 
do zrobienia jak zwykle jest wiele.

Po pierwsze – kształcenie ustawiczne. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyż wszyscy lekarze, podlegają obowiązko-
wemu uaktualnianiu swojej wiedzy, ale dentystom mocno 
utrudnia się dostęp do specjalizacji. Nie jest to dla mnie 
zrozumiałe, chętni są, zapotrzebowanie na specjalistów też. 
Obecnie dentysta nie jest wstanie opanować całości wiedzy 
ze wszystkich dziedzin stomatologii. Winien mieć możli-
wość dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych pod 
okiem swojego mistrza, tak jak w przypadku kolegów leka-
rzy. Wiadomo, system specjalizacji nie jest doskonały, ale 
wspólnie z uczelniami medycznymi, Ministerstwem Zdrowia 
i zaangażowa-niem ze strony naszego środowiska można go 
poprawić. W związku z brakiem możliwości specjalizowania 
się, Komisja będzie nadal organizować i współorganizować 

OD SERCA 
DLA DENTYSTÓW 
I NIE TYLKO…

konferencje, kursy, szkolenia, a także warsztaty szkoleniowe. 
Na terenie działania naszej Izby mamy Pomorską Akademię 
Medyczną, towarzystwa naukowe, które gwarantują wysoką 
jakość prowadzonych szkoleń i mam nadzieję, że wyrażą chęć 
współpracy z Izbą Lekarską.

Po drugie – praktyka prywatna. Prawie 99% stomatolo-
gów wykonuje zawód w ramach własnej działalności. Zada-
niem Izby jest organizowanie szkoleń i kursów, które winny 
ukazywać prawne aspekty prowadzenia działalności, podsta-
wy ekonomiczne, niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na 
„przedsiębiorcę”, ale także działa-nia w kierunku zrównania 
praw przedsiębiorcy sektora medycznego w stosunku do pozo-
stałych rodzajów działalności.

Po trzecie – Narodowy Fundusz Zdrowia. Problem ten 
nie jest niczym no-wym, ponieważ �nansowanie usług stoma-
tologicznych z budżetu państwa jest znikome. To, co uda się 
„wyrwać” monopoliście, zakrawa na kpinę. Niedoszacowane 
procedury, brak uwzględnienia priorytetu w traktowaniu po-
trzeb zdrowotnych dzieci to kolejne problemy naszej korpora-
cji do rozwiązania, mam nadzieję, w tej kadencji.

Po czwarte – polityka. Komisja d.s. Lekarzy Dentystów 
czynnie uczestniczy w życiu Izby Lekarskiej jak i poza nią 
wpływając na kształtowanie polityki samorządu lekarskiego na 
terenie objętym jej działaniem jak i na arenie ogólnopolskiej. 
Zależy mi bardzo, abyśmy odzyskali należną nam pozycję we 
władzach krajowych.

Po piąte – środowisko. Mottem działalności Komisji d.s. 
Lekarzy Dentystów naszej Izby ma być hasło: Dentysto! Nie 
jesteś sam! Dla mnie osobiście, Izba to przede wszystkim drugi 
człowiek. Dlatego ważna jest integracja naszego środowiska, 
poczucie przynależności do korporacji, w której można liczyć 
na pomoc nie tylko zawodową.

Po szóste – solidarność. Wspólnie z kolegami lekarzami 
tworzymy jedną izbę i nie wyobrażam sobie innej współpracy, 
jak w atmosferze wzajemnego szacunku, z poszanowaniem od-
rębności wynikającej ze specy�ki zawodu.

Jestem przekonana, że z tą Radą będzie to możliwe!

Wszystkich kolegów dentystów zachęcam do współpracy 
w nakreślaniu kierunków polityki naszej izby poprzez wypeł-
nianie ankiet, które będą przeprowadzane podczas szkoleń. To 
Państwa opinia dla mnie i moich kolegów z Komisji ds. Leka-
rzy Dentystów będzie wiążąca.
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Mecenas – Eliza Nahajowska

Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. ustawodawca wprowadza 
do ustawy z dnia 5 grudnia 1998 r. o zawodach lekarza i leka-

rza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zmianami) nowe 
przepisy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia lekarza/lekarza 
dentysty od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Mianowicie zgodnie z treścią nowo wprowadzonego do ww. 
ustawy art. 48 a ust. 1 : 

„1. Lekarz wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:
1) w zakładzie opieki zdrowotnej,
2) w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej spe-

cjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej 
– podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności 
zawodowych.”
Co zatem w świetle zacytowanego przepisu ulega zmianie 

w zakresie ubezpieczenia lekarza/lekarza dentysty od odpowie-
dzialności cywilnej.

OBOWIĄZKOWE 
UBEZPIECZENIE 
LEKARZA OD 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ ZA SZKODY 
WYRZĄDZONE 
PRZY WYKONYWANIU 
CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH 
– ZMIANY 
OD 01.01.2010 R.

Ubezpieczenie OC lekarzy prowadzących 
działalność gospodarczą 
przed dniem 1 stycznia 2010 r.

O tym, że lekarz przed dniem wejścia w życie ww. przepisu art. 
48 a ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, podlegał 
obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, 
czyli od tzw. „błędu w sztuce lekarskiej”, doskonale wiedzieli już 
lekarze – przedsiębiorcy – wykonujący zawód w formie indywidu-
alnych praktyk lekarskich czy indywidualnych specjalistycznych 
praktyk lekarskich, zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej na 
podstawie umów cywilnoprawnych, tzw. „kontraktów lekarskich”, 
jak i lekarze – przedsiębiorcy wykonujący zawód w formie grupo-
wej praktyki czy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, przyj-
mujący zamówienie od publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
(szpitali) na świadczenia zdrowotne oraz lekarze przedsiębiorcy 
będący świadczeniodawcami, czyli innymi słowy posiadający 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tego rodzaju obowiązek wynika bowiem z przepisu art. 35 ust. 
6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami), jak i z przepisu art. 
136b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027 ze zmianami), które to przepisy obowiązują odpo-
wiednio od dnia 1 stycznia 2005 r. i od dnia 9 stycznia 2008 r.

Przy czym szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, termin powstania obowiązku ubezpiecze-
nia oraz minimalne sumy gwarancyjne tego ubezpieczenia, w dwóch 
powyżej wskazanych przypadkach regulują przepisy rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązko-
wego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmują-
cego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, 
poz. 2825) – w zakresie dotyczącym umów ubezpieczenia lekarzy 
pracujących w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie tzw. „kon-
traktów lekarskich” i lekarzy przyjmujących zamówienie od publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej na świadczenia zdrowotne jako gru-
powe praktyki lekarskie i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz 
przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 3, poz. 10) – w zakresie dotyczącym umów ubezpiecze-
nia lekarzy, którzy zawarli umowę na wykonywanie świadczeń opieki 
zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Odmiennie natomiast kształtowała się do dnia 31 grudnia 
2009 r. sytuacja lekarza – przedsiębiorcy wykonującego zawód 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, niezatrudnionego w za-
kładzie opieki zdrowotnej, bądź w formie grupowej praktyki lekar-
skiej, a prowadzącego jedynie indywidualny gabinet lekarski, który 

Legislacja – ubezpieczenia
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to lekarz mógł się ubezpieczać od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, nie-
mniej zawieranie tego rodzaju umów ubezpieczenia, nie było obo-
wiązkiem lekarza a ubezpieczenie to miało charakter dobrowolny.

Podobnie wyglądała sytuacja lekarza – przedsiębiorcy prowa-
dzącego niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, nieposiadającego 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ubezpieczenie OC lekarzy prowadzących 
działalność gospodarczą od 1 stycznia 2010 r.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. lekarz prowadzący działalność 
gospodarczą niezależnie od formy wykonywania zawodu lekarza, 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. 

Powyższe oznacza, iż obecnie każdy lekarz wykonujący zawód 
w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej spe-
cjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej czy 
prowadzący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek 
zawrzeć z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń umowę 
ubezpieczenia OC. 

Przy czym w dalszym ciągu do umów ubezpieczenia OC lekarza 
wykonującego zawód w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki 
lekarskiej oraz w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej 
a przyjmującego zamówienia od publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej (szpitala czy przychodni) na świadczenia zdrowotne, będą 
miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie 
na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2825). 
Natomiast do umów ubezpieczenia OC lekarza – świadczeniodawcy 
posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia zastoso-
wanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 
grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 10).

Powstaje jednakże wątpliwość, jakie przepisy stosować do 
umów ubezpieczenia OC pozostałych lekarzy – przedsiębior-
ców (nie wymienionych powyżej, a prowadzących działalność 
gospodarczą), czyli jaki ma być zakres ww. obowiązkowego 
ubezpieczenia lekarza, termin powstania ww. obowiązku, a przede 
wszystkim na jaką kwotę tzw. minimalną sumę gwarancyjną, 
winna opiewać polisa OC lekarza, albowiem te kwestie winno 
określać szczegółowo rozporządzenie ministra właściwego do 
spraw instytucji finansowych, wydane w oparciu o wprowadzony 
do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 48b, biorąc 
pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu lekarza oraz zakres 
wykonywanych czynności.

Tymczasem, mimo wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
przepisu obligującego lekarza do zawarcia umowy ubezpieczenia 
OC, Minister Finansów nie wydał jeszcze przedmiotowego rozpo-
rządzenia.

Wydaje się zatem, iż w obecnej sytuacji lekarze – przedsiębiorcy, 
niewykonujący świadczeń zdrowotnych na zamówienie publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej oraz nie związanych umową z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, do czasu wydania ww. aktu wykonaw-
czego do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie będą 
mieli innego wyjścia jak posiłkować się przepisami rozporządzenia 
dotyczącego lekarzy przyjmujących zamówienie na świadczenia zdro-
wotne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej tj. rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązko-
wego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmują-
cego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, 
poz. 2825) bądź przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 10).

Ubezpieczenie OC lekarzy wykonujących zawód 
na podstawie umowy o pracę 

W świetle powyżej zacytowanego nowego przepisu art. 48a 
ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wydaje się, 
że również ulegnie zmianie sytuacja odpowiedzialności cywilnej 
lekarzy wykonujących zawód w zakładach opieki zdrowotnej na 
podstawie umów o pracę, czyli zatrudnionych na tzw. „etacie”.

Co prawda ustawodawca w art. 48a ust. 2 ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty wskazuje, iż w dalszym ciągu do leka-
rza – pracownika, w przypadku wyrządzenia przez niego szkody 
osobie trzeciej (pacjentowi) przy wykonywaniu czynności zawo-
dowych, zastosowanie znajdzie przepis art. 120 ustawy – Ko-
deksu pracy, na podstawie którego wyłącznie zobowiązanym do 
naprawienia ww. szkody będzie pracodawca. Niemniej nie można 
zapominać o dwóch kwestiach:

Po pierwsze przepisy ustawy Kodeksu pracy nie zwalniają 
całkowicie lekarza – pracownika od ponoszenia odpowiedzial-
ności materialnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy 
wykonywaniu czynności zawodowych. Co prawda, zgodnie 
z treścią ar t. 120 ustawy Kodeks pracy, obowiązanym do 
naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca, niemniej jeśli 
zakład pracy wykaże pracownikowi winę (umyślną bądź nie-
umyślną) w wyrządzeniu szkody, pracodawcy przysługiwać 
będzie przeciwko lekarzowi tzw. „roszczenie regresowe” tj. 
w przypadku winy umyślnej lekarz może zostać pociągnięty do 
odpowiedzialności materialnej do pełnej wysokości poniesionej 
szkody, w przypadku zaś winy nieumyślnej do wysokości trzy-
miesięcznego wynagrodzenia lekarza. 
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Po drugie nie można zapominać, iż nowo wprowadzony do 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przepis art. 48a ust. 
1, a zacytowany na wstępie, nie precyzuje jednoznacznie, co rozu-
mie ustawodawca pod pojęciem „lekarza wykonującego zawód na 
terytorium RP w zakładzie opieki zdrowotnej”. Przepis ten milczy 
bowiem w zakresie podstaw zatrudnienia lekarza w zakładzie opie-
ki zdrowotnej, tj. czy wykonuje swój zawód w ramach stosunku 
pracy czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Z powyższego nasuwa się zatem wniosek, iż lekarz – pra-
cownik również podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 
czynności zawodowych.

Oczywiście przepis art. 48a ust. 1 nakładający ów obowiązek, 
nie precyzuje czy to lekarz – pracownik winien sam się ubezpie-
czyć od odpowiedzialności cywilnej, czy też do tego rodzaju ubez-
pieczenia winien zgłosić lekarza zakład pracy. 

W świetle powyższych wywodów można zatem uznać, iż wy-
starczającym dla wykonania obowiązku ubezpieczenia lekarza od 
odpowiedzialności cywilnej będzie zgłaszanie przez pracodawców 
zatrudnionych przez niego lekarzy, do tzw. grupowego ubezpieczenia 
OC. Przy czym wydaje się, iż dla potrzeb należytej ochrony ubezpie-
czeniowej OC lekarza, winno to być zgłoszenie imienne.

Tytułem zakończenia powyższych rozważań, pragnę zwrócić 
uwagę lekarzy, iż przy zawieraniu umów ubezpieczenia OC za 
szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, 
z wybranym przez lekarza zakładem ubezpieczeń, lekarz winien 
dokładnie zaznajomić się nie tylko z treścią przedmiotowych 
umów, ale również z tzw. „ogólnymi bądź szczegółowymi warun-
kami ubezpieczenia” i to jeszcze zanim podpisze przedmiotową 
umowę.

Nie można zapominać, że oferty zakładów ubezpieczeń są 
różne. Niektóre z nich przewidują z „góry” przypadki, w których 
wyłączona będzie odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, inne 
zaś zakładają tzw. „udział własny” ubezpieczonego w naprawieniu 
szkody wyrządzonej przy wykonywaniu czynności zawodowej. 
W wielu przypadkach lekarze, nie przywiązując większej wagi 
do treści umów ubezpieczenia, dopiero w momencie zaistnienia 
zdarzenia skutkującego powstaniem odpowiedzialności cywilnej 
lekarza i zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela przekonują się „na 
własnej skórze”, iż są problemy z wyegzekwowaniem ochrony 
ubezpieczeniowej zakładu. Warto zatem dokładnie analizować 
oferty zakładów ubezpieczeń, jak i treść przedkładanych lekarzom 
„do podpisu” umów ubezpieczenia, tak by w przyszłości uniknąć 
niepotrzebnych problemów.
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Alicja Trelińska-Zalewska

Kolędy-piosenki, przeważnie ludowe, śpiewane w Polsce od 
Bożego Narodzenia aż do święta Matki Boskiej Gromnicznej 

(tj. 2 lutego), o tematyce związanej z narodzinami Jezusa. Tak 
sucho brzmi de�nicja w Małej Encyklopedii Muzyki, a przecież 
polskie kantyczki zawierają olbrzymi ładunek uczuciowy. Na przy-
kład nasi sąsiedzi Niemcy nie mają kolęd w naszym znaczeniu tj. 
o charakterze ludowym z właściwą im prostotą, poezją i czułością. 
Źródeł pieśni kolędowej trzeba szukać głęboko w średniowie-
czu. Jej punktem wyjścia była ogólnokościelna pieśń łacińska, 
która przekroczyła ramy hymnu, zwłaszcza od czasów świętego 
Franciszka. Franciszkanie, którzy przybyli do Polski w połowie 
XIII wieku, przynieśli ze sobą swoje bożonarodzeniowe obrzędy: 
szopkę, adorację żłóbka. Najdawniejszym śladem materialnym 
tych uroczystości w naszym kraju są �gurki jasełkowe z połowy 
XIV wieku, zachowane w klasztorze krakowskich franciszkanek. 
Polskie teksty pochodzą dopiero z rękopisów XV wiecznych, ale 

HEJ KOLĘDA, 
KOLĘDA! 
I, NIESTETY, 
JUŻ PO KOLĘDZIE!

niemożliwym jest, aby nie śpiewano wcześniej pieśni bożonaro-
dzeniowych. Forma kolęd jest bardzo różnorodna. Jedne są uro-
czystym hymnem lub chorałem, inne marszem, polonezem, ma-
zurkiem, kujawiakiem, oberkiem. Kolędy bowiem śpiewano po 
największej części na nutę rozpowszechnionych od dawien dawna 
piosenek tanecznych. Znanych jest ok. 2000 polskich kolęd, 
a obecnie w powszechnym użyciu jest ok. 400. Chór Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie „Remedium” kolędowanie rozpoczął 
już 13 grudnia minionego roku. Wraz z Chórem Pomorskiej 
Akademii Medycznej w kościele pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa daliśmy charytatywny koncert kolęd na rzecz 
dzieci leczonych w szczecińskich szpitalach. 15 grudnia umililiśmy 
doroczne spotkanie opłatkowe homeopatów, a 22 grudnia kolędo-
waliśmy nowo wybranej Okręgowej Radzie Lekarskiej. 3 stycznia 
2010 r. śpiewaliśmy w kościele w Kijewie, a w dniu 15 stycznia 
ponownie otworzyły się dla nas gościnne podwoje gospodarstwa 
agroturystycznego doktora Zenona Czeraszkiewicza w Stawie. 
Tam w komfortowych warunkach przygotowaliśmy się do kon-
certu, jaki daliśmy następnego dnia w uroczym XIII wiecznym 
kościółku w Zielinie. Tu pragnę serdecznie podziękować państwu 
Czesławie i Józefowi Mroziakom, którzy ugościli u siebie cały nasz 
zespół, nie skąpiąc nam przepysznego jadła i napojów, a także księ-
dzu proboszczowi i licznie zebranym para�anom z Zielina za miłe 
przyjęcie. Ostatni koncert kolęd wykonaliśmy w kościele w Stawie 
w dniu 17 stycznia i nie chcę się tu przechwalać, ale oczywiście 
mamy od władz gminy ponowne zaproszenie nie tylko na kolędo-
wanie, ale i na inne koncerty w ciągu bieżącego roku. A czeka nas 
sporo pracy, bo zbliża się jubileusz 40-lecia naszej kolebki chóral-
nej tj. Chóru Pomorskiej Akademii Medycznej, w którym chcemy 
uczestniczyć, a przede wszystkim zaplanowane wspólne koncerty 
z Chórem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz Orkiestrą 
Kameralną Lekarzy z Poznania, o których nie omieszkamy zawia-
domić naszych melomanów.

fo
to

gr
af

ie
 P

io
tr 

Ju
sz

ki
ew

ic
z

Występ Chóru podczas grudniowych obrad ORL VI kadencji Koncert w kościele w Zielinie a w tle przepięknie 
odrestaurowany ołtarz z 1614 roku
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PRZEWODNICZĄCA KOMISJI DS. LEKARZY DENTYSTÓW 
ORAZ PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 
     

ZAPRASZAJĄ CZŁONKÓW OIL W SZCZECINIE 
NA SPECJALISTYCZNY KURS MEDYCZNY 

OCHRONA RADIOLOGICZNA 
PACJENTA

który odbędzie się w dniu 27 lutego 2010 r. o godz. 15.00
w Silver Hotel, Rondo Hermana Hakena w Szczecinie

Za uczestnictwo przysługuje 40 punktów edukacyjnych.
 Opłata za kurs dla członków OIL w Szczecinie pokrywana jest 
ze środków Komisji ds. Lekarzy Dentystów oraz Komisji ds. 
Kształcenia Podyplomowego.
Warunkiem zakwalifikowania jest uiszczenie opłaty egza-
minacyjnej w kwocie 120,00 PLN oraz opłacone składki 
członkowskie.

ZASADY KURSU: 
1. Rejestracja uczestnika następuje na podstawie wypełnio-

nego formularza zgłoszeniowego złożonego w biurze OIL 
w Szczecinie i uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

2. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe na płycie CD 
– wykłady w formie prezentacji multimedialnych, przy-
kładowe testy egzaminacyjne i pytania problemowe oraz 
materiały uzupełniające. 

3. Uczestnik ma prawo do nielimitowanych konsultacji 
z wykładowcami, które można odbywać telefonicznie, 
e-mailowo.

4.  Po zaliczeniu egzaminu wydawane będą certyfikaty (po-
twierdzające ukończenie kursu i zdanie egzaminu).

 
Zgłoszenia i opłaty prosimy dokonywać 

w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11. 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat OIL 
w Szczecinie pod nr tel. 91 4874936 wew.106. 

Liczba miejsc ograniczona!

Przewodniczący Przewodnicząca 
Komisji ds. Kształcenia Komisji ds. Lekarzy
Podyplomowego Dentystów
dr n. med.  dr n. med. 
Konrad Jarosz Agnieszka Ruchała-Tyszler

KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW 
ORAZ KOMISJA DS. KSZAŁCENIA PODYPOMOWEGO

ZAPRASZA CZŁONKÓW OIL W SZCZECINIE NA

KURS INSPEKTORA 
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

który odbędzie się w dniu 27 lutego 2010 r. o godz. 10.00 
w Silver Hotel, Rondo Hermana Hakena w Szczecinie

Kurs jest kierowany do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy 
ukończyli szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta 
organizowane przez Komisję ds. Lekarzy Dentystów i Komisję 
ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie. 
      
Warunkiem zakwalifikowania jest uiszczenie opłaty egza-
minacyjnej w kwocie 300,00 PLN oraz opłacone składki 
członkowskie.

ZASADY KURSU: 
1. Rejestracja uczestnika następuje na podstawie wypełnio-

nego formularza zgłoszeniowego złożonego w biurze OIL 
w Szczecinie i uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

2. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe na płycie CD 
– wykłady w formie prezentacji multimedialnych, przy-
kładowe testy egzaminacyjne i pytania problemowe oraz 
materiały uzupełniające. 

3. Uczestnik ma prawo do nielimitowanych konsultacji 
z wykładowcami, które można odbywać telefonicznie, 
e-mailowo. 

4. Po zaliczeniu egzaminu wydawane będą certyfikaty (po-
twierdzające ukończenie kursu i zdanie egzaminu). 

Zgłoszenia i opłaty prosimy dokonywać 
w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 

przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11. 
Szczegółowych informacji udziela sekretariat OIL 

w Szczecinie pod nr tel. 91 4874936 wew.106. 
Liczba miejsc ograniczona!

 
Przewodniczący Przewodnicząca 
Komisji ds. Kształcenia Komisji ds. Lekarzy
Podyplomowego Dentystów
dr n. med.  dr n. med. 
Konrad Jarosz Agnieszka Ruchała-Tyszler

Informacje o kursach
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KOMISJA KULTURY, SPORTU i REKREACJI ORL W SZCZECINIE 
 IV MISTRZOSTWA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

 W SZCZECINIE 
W ŻEGLARSTWIE – KLASA OMEGA

 
Organizator – Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji ORL 

w Szczecinie, przy współpracy – Jacht Klub AZS Szczecin 

Termin – 03 czerwca 2010 r.

Zgłoszenia:
OIL ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 

mgr Kamila Sidor – biuro OIL w Szczecinie 
tel. 91 48 74 936 wew. 106, faks: 91 487 75 61

e-mail: biuro@oil.szczecin.pl 
dr Halina Teodorczyk 

tel. 604 41 68 64, e-mail: halte@wp.pl 
dr Halina Ey-Chmielewska 

tel. 601 576 160 

Termin zgłoszenia – do 25 kwietnia 2010 r. wraz z opłatą 
– startowe 300 PLN od 3-osobowej załogi

wyłącznie członkowie OIL w Szczecinie
Nagroda główna 

– Puchar Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
wpłaty na konto: ING BANK ŚLĄSKI 98 1050 1559 1000 0022 

1716 8034 z dopiskiem: REGATY OIL

 Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć 
na stronie: www.oil.szczecin.pl 

KOMISJA KULTURY, SPORTU i REKREACJI ORL W SZCZECINIE 
VII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA 

IZB LEKARSKICH 
W ŻEGLARSTWIE – KLASA OMEGA

przy patronacie Naczelnej Izby Lekarskiej 
organizator – Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji ORL 

w Szczecinie

Termin – 04-06 czerwiec 2010 r. 
Miejsce – akwen Jeziora Dąbskiego w Szczecinie 

biuro regat – Jacht Klub AZS Szczecin, 
ul. Przestrzenna 9 

Zgłoszenia:
OIL ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 

mgr Kamila Sidor – biuro OIL w Szczecinie 
tel. 91 48 74 936 wew. 106, faks: 91 487 75 61

e-mail: biuro@oil.szczecin.pl 
dr Halina Teodorczyk 

tel. 604 41 68 64, e-mail: halte@wp.pl 
dr Halina Ey-Chmielewska 

tel. 601 576 160 

Termin zgłoszenia – do 25 kwietnia 2010 r. 
wraz z opłatą – startowe 1200 PLN od 3-osobowej załogi/

wyłącznie członkowie OIL w Polsce

wpłaty na konto: ING BANK ŚLĄSKI 98 1050 1559 1000 0022 
1716 8034 z dopiskiem: REGATY OIL 

NT nagroda główna – Puchar Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. 
 

Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na 
stronie: www.oil.szczecin.pl 

KOMISJA KULTURY, SPORTU i REKREACJI ORL W SZCZECINIE
IV MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY 

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
03-06 czerwiec 2010 r. – NIECHORZE

 
Miejsce – Dworek PRAWDZIC

ul. Szczecińska15, 72-350 NIECHORZE 
Organizator – Komisja, Kultury, Sportu i Rekreacji ORL 

w Szczecinie oraz Naczelna Izba Lekarska w Warszawie 

Zgłoszenia:
M. Mrożewski – tel. 91 46 12 251, tel. 693 543 211

e-mail: mrozewska@o2.pl

M. Lewandowski – tel. 606 980 888 

OIL w Szczecinie 
mgr Kamila Sidor tel. 91 48 74 936 wew.106

e-mail: biuro@oil.szczecin.pl 

dodatkowe informacje: www.oil.szczecin.pl 

KOMISJA KULTURY, SPORTU i REKREACJI ORL W SZCZECINIE
 MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W GOLFIE

18-19 czerwiec 2010 r.
 

Miejsce: 18 czerwca 2010 r. – MODRE POLE GOLF CLUB 
19 czerwca 2010 r. – BINOWO PARK GOLF CLUB 

 
Organizator: Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji ORL 

w Szczecinie 

Zgłoszenia: 
Maciej Mrożewski: tel. 91 46 12 251, tel. 693 543 211

e-mail: mrozewska@o2.pl 

Jerzy Szymczak tel. 501 161 191 
 

Dodatkowe informacje: www.oil.szczecin.pl 
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1Uchwały i obwieszczenia

VOX MEDICISTYCZEŃ/LUTY 2010

Uchwała Nr 74/2009/V
w sprawie rekomendowania członków Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie na stanowisko lekarzy sądowych

Na podstawie art. 25 pkt 1b, w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 17 
maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123 poz. 849), 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie rekomenduje na stanowisko lekarza 

sądowego kandydaturę: 
dr n. med. Ewy Kramarz na stanowisko lekarza sądowego w dziedzinie psychiatrii.

Uchwała Nr 75/2009/V
w sprawie przyznania certyfikatów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 
30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały nr 9/V/2007 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska przyznaje certyfikaty Okręgowej Izby Lekarskiej za 

2009 rok lekarzom i lekarzom dentystom, szczegółowo wymienionym w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wręczenie certyfikatów, o których mowa w § 1, nastąpi na grudniowym posie-

dzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 75/2009/V ORL w Szczecinie 
1) lek. Janusz Petri – Choroby wewnętrzne st. I i II i Kardiologia st. II – Indywidualna 

Praktyka Lekarska wykonywana w Stargardzie Szcz. ul. Bolesława Limanowskie-
go 1/ 2,

2) dr n. med. Alicja Nowicka – Stomatologia ogólna st. I i Stomatologia zachowaw-
cza st. II, NZOZ wykonywany w Bezrzeczu, ul. Nowowiejska 17,

3) lek.dent. Jacek Karpów – Stomatologia ogólna st. I i Protetyka stomatologiczna st. II 
-Indywidualna Praktyka Lekarska wykonywana w Szczecinie, ul. Owocowa 4B/1,

4) dr n. med. Izabella Doniec – Zawidzka, Stomatologia ogólna st,. I i Ortodoncja 
st. II – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna wykonywana 
w Szczecinie, ul.Ostrawicka 18,

5) lek.dent. Katarzyna Maculewicz – Stomatologia ogólna st. I i Parodontologia st. II 
– NZOZ ArtDentica wykonywany w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 24/1,

6) lek.dent. Maria Domańska – Wiktor – Chirurgia stomatologiczna st. I i II – NZOZ 
Ekodent wykonywany w Policach ul. Przyjaźni 29/31,

7) lek.dent. Maria Domańska – Wiktor – Chirurgia stomatologiczna st. I i II – NZOZ 
Ekodent wykonywany w Szczecinie, ul. Przyjaciół Żołnierza 114A/2,

8) lek.dent. Teresa Cieślak – Stomatologia ogólna st. I – Indywidualna Specjalistyczna 
Praktyka Stomatologiczna, wykonywana w Suchaniu, ul. Kard. A. Hlonda 33,

9) lek.dent. Joanna Sikorska – Dziadecka – Stomatologia ogólna st. I – Grupowa 
Praktyka Lekarska wykonywana w Bezrzeczu, ul. Koralowa 61A,

10) lek.dent. Grzegorz Dziadecki – Stomatologia ogólna st. I – Grupowa Praktyka 
Lekarska wykonywana w Bezrzeczu, ul. Koralowa 61A.,

11) dr n. med. Maria Znaczko – Pediatria st. II, Alergologia st. II, Medycyna rodzinna 
– Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska wykonywana w Choszcznie, 
ul. Akacjowa8.

UCHWAŁY 
OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ 
V KADENCJI 
Z DNIA 18.11.2009 R. 

Uchwała Nr 76/2009/V
zmieniająca uchwałę Nr 57/2005/V Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie z dnia 20 października 2005r. w sprawie ustanowienia 
wyróżnienia – Złota Odznaka Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, 
poz. 158, z późn. zm.) Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie, uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr 57/2005/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 20 

października 2005r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia – Złota Odznaka Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 2 stanowiącym Regulamin przyznawania wyróżnienia „Złota 
Odznaka Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie” § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu poprzedzającym dzień 
Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie.”

Uchwała Nr 77/2009/V
w sprawie przyznania Złotej Odznaki Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
Nr 30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Złota 
Odznaka Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie” stanowiącego załącznik nr 12do 
uchwały Nr 57/2005/IV ORL w Szczecinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Przyznać Złotą Odznakę Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie lekarzom 

i lekarzom dentystom, którzy minimum dwie kadencje uczestniczyli aktywnie 
w pracach organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

2. Wyróżnić Złotą Odznaką Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie osoby spoza 
środowiska lekarskiego, które swoją długoletnią pracą przyczyniły się do realiza-
cji oczekiwań korporacji lekarzy.

§ 2.
Złotą Odznakę Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie otrzymują:
1. dr n. med. Danuta Deboa
2. dr n. med. Danuta Górniak
3. lek. Krystyna Maciejewska – Dorsz
4. dr n. med. Janusz Malecha
5. dr n. med. Ireneusz Mazurski
6. dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź
7. dr n. med. Tomasz Nikodemski
8. dr n. med. Mariusz Pietrzak
9. dr n. med. Agnieszka Ruchała – Tyszler
10. lek. med. Jacek Siwulski
11. lek. med. Tadeusz Sokala
12. lek. dent. Lech Szadziuk
13. dr n. med. Mariusz Zarzycki
14. prof. Ryszard Handke

§ 3.
Wręczenie złotych odznak Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie nastąpi na 

Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Szczecinie w dniu 
5 grudnia 2009r.

Uchwała nr 78/2009/V
zmieniająca uchwałę nr 35/2009/V w sprawie wprowadzenia Instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum 
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.), Okręgowa Rada Lekarska w szczecinie uchwala, 
co następuje:

§ 1.
1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 35/2009/V ORL w Szczecinie z dnia 20 maja 

2009r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
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działania archiwum w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w rozdziale VI pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
 „3. Udostępnianie akt dla celów służbowych odbywa się na podstawie upo-

ważnienia Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie lub 
Dyrektora Biura OIL, za wyjątkiem akt wytworzonych w Okręgowym Sądzie 
Lekarskim OIL w Szczecinie i u Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej OIL w Szczecinie, których udostępnianie następuje wyłącznie za 
zgodą odpowiednio Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL 
w Szczecinie albo Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL 
w Szczecinie.”

2) w rozdziale VI pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
 „4. Korzystanie z zasobu archiwum powinno odbywać się na miejscu i pod 

nadzorem osoby odpowiedzialnej za archiwum, tylko w uzasadnionych 
przypadkach można wypożyczyć je poza lokal archiwum – bez możliwości 
wyniesienia ich poza teren OIL w Szczecinie, po uzyskaniu zezwolenia od 
Przewodniczącego Okręgowej rady Lekarskiej w Szczecinie lub Dyrektora 
Biura, za wyjątkiem akt wytworzonych w Okręgowym Sądzie Lekarskim OIL 
w Szczecinie i u Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL 
w Szczecinie, których wypożyczanie lub udostępnianie następuje wyłącznie 
za zgodą odpowiednio Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL 
w Szczecinie albo Okręgowego rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL 
w Szczecinie”. 
3) w rozdziale VI pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„8. Dyrektor Biura przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ustale-

nia winnego zaniedbań i wyciągnięcia konsekwencji, za zgodą i we współpracy 
z Przewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, Przewodniczącym 
Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Szczecinie albo Okręgowym Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie – odpowiednio do dokumentacji, 
w której stwierdzono brak lub uszkodzenie”.

§ 2.
1. W porozumieniu i za zgodą Przewodniczącego OSL ustalono, że zasady okre-

ślone w uchwale, o której mowa w § 1,wprowadzone zostaną w regulaminie 
wewnętrznym Okręgowego Sądu Lekarskiego.

2. W przypadku braku odpowiednich uregulowań w uchwale, o której mowa 
w § 1, zasady określone w regulaminie wewnętrznym Okręgowego Sądu 
Lekarskiego, o którym mowa w ust. 1, są dla pracownika biura OSL aktem 
nadrzędnym. 

Uchwała Nr 79/2009/V
w sprawie rekomendowania zmian liczby członków 

w organach Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 136 poz. 857 z późn. zm.), Okrę-
gowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1. 
Rekomendować Okręgowemu Zjazdowi Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szcze-

cinie następujące zmiany liczebności organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie:
1) Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie:
 dotychczasową liczbę „30 członków oraz Przewodniczący ORL w Szczecinie” 

zastąpić liczbą „24 członków oraz Przewodniczący ORL w Szczecinie”.
2) Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie:
 dotychczasowa liczba „12 członków oraz Przewodniczący ORL w Szczecinie” 

zastąpić liczbą „6 członków oraz Przewodniczący ORL w Szczecinie”.
3) Okręgowy Sąd Lekarski w Szczecinie
 dotychczasową liczbę „co najmniej 15 członków w tym Przewodniczący ORL 

w Szczecinie” zastąpić liczbą „9 członków oraz Przewodniczący ORL w Szczecinie”.
4) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Szczecinie
 dotychczasową liczbę „co najmniej 29 zastępców” zastąpić liczbą „29 zastępców”.
5) Okręgowa Komisja Rewizyjna – pozostawić liczbę 5 członków.

UCHWAŁY WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA.

Uchwała Nr 81/2009/VI
w sprawie ustalenia parytetu reprezentatywności lekarzy i lekarzy dentystów 

w Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich 
(Dz. U. nr 30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4, § 26 ust. 1-2 uchwały Nr 16-
08-V NRL z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków 
tych organów i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, w związku z § 
6 ust. 2 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, stanowiącego załącznik 
nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz § 24 ust. 1 Regulaminu 
organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, Okręgowa Rada Lekar-
ska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
W składzie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 

2009-2013 ustala się następującą liczbę lekarzy i lekarzy dentystów: 
lekarze – 10,
lekarze dentyści – 3.

Uchwała Nr 82/2009/VI
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich 
(Dz. U. nr 30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4, w związku z § 26 ust. 1-2 
uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoły-
wania członków tych organów i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL 
oraz § 25 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie w wyniku głosowania tajnego dokonuje 

wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013:

lekarze:
• lek. med. Wiesława Kupińskiego
• dr n. med. Magdę Wiśniewską
 lekarze dentyści:
• dr n. med. Agnieszkę Ruchała – Tyszler

Uchwała Nr 83/2009/VI
w sprawie wyboru Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich 
(Dz. U. nr 30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4, w związku z § 26 ust. 1-2 
uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoły-

UCHWAŁY 
OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ 
VI KADENCJI 
Z DNIA 22.12.2009 I 20.01.2010 R. 
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wania członków tych organów i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL 
oraz § 25 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie w wyniku głosowania tajnego dokonuje 

wyboru na stanowisko Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013:

dr n. med. Macieja Górskiego.

Uchwała Nr 84/2009/VI
w sprawie wyboru Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. nr 30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4, w związku z § 26 ust. 1-2 uchwały Nr 
16-08-V NRL z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych 
organów i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL oraz § 25 ust. 1 Regula-
minu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie w wyniku głosowania tajnego dokonuje 

wyboru na stanowisko Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013:

dr. n. med. Konrada Jarosza.

Uchwała Nr 85 /2009/VI
w sprawie wyboru Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. nr 30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4, w związku z § 26 ust. 1-2 uchwały Nr 
16-08-V NRL z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych 
organów i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL oraz § 25 ust. 1 Regula-
minu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie w wyniku głosowania tajnego dokonuje 

wyboru na stanowisko Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013:

dr. n. med. Macieja Romanowskiego.

Uchwała Nr 86 /2009/VI
w sprawie wyboru członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich 
(Dz. U. nr 30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 4, w związku z § 26 ust. 1-2 
uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoły-
wania członków tych organów i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL 
oraz § 25 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie w wyniku głosowania tajnego dokonuje 

wyboru na stanowisko członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013:
 lekarze:
• lek. med. Mariusz Kasiński
• dr n. med. Ewa Marzec – Lewenstein

• dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź
• dr hab. n. med. Cezary Pakulski
• dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski
 lekarze dentyści:
• dr n. med. Łukasz Tyszler

Uchwała Nr 87/2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Lekarzy Dentystów 

Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie 

na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 zostaje:
 dr n. med. Agnieszka Ruchała – Tyszler.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-

stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 88 /2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowej 

Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji Finansowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 

na okres kadencji 2009-2013 zostaje:
 lek. Mariusz Kasiński.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-

stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 89/2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Praktyk Prywatnych 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji ds. Praktyk Prywatnych Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 zostaje:
 lek. dent. Agnieszka Borowiec.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-

stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

UCHWAŁY 
OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ 
VI KADENCJI 
Z DNIA 22.12.2009 I 20.01.2010 R. 
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Uchwała Nr 90/2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres 

kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 zostaje:
 dr n. med. Konrad Jarosz.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-

stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie. 

Uchwała Nr 91 /2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Socjalnej Okręgowej Rady 

Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji Socjalnej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na 

okres kadencji 2009-2013 zostaje:
 dr n. med. Łukasz Tyszler.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-

stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 92/2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rejestru Lekarzy 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji ds. Rejestru Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 zostaje:
 dr n. med. Renata Stanek.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-

stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie. 

Uchwała Nr 93 /2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Etyki Lekarskiej Okręgowej Rady 

Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 

§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji Etyki Lekarskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-

cinie na okres kadencji 2009-2013 zostaje:
 dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-

stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 94/2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, 

Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 zostaje:
 lek. Grzegorz Czajkowski.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-

stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 95 /2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

ds. Lecznictwa Otwartego Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji ds. Lecznictwa Otwartego Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 zostaje: lek. med. Wiesław Kupiński.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-

stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 96 /2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

ds. Lecznictwa Zamkniętego Okręgowej Rady Lekarskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji ds. Lecznictwa Zamkniętego Okręgowej Rady Lekar-

skiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 zostaje: 
 dr n. med. Janusz Malecha.
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2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie. 

Uchwała Nr 97/2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji z Lekarzami 

Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres 
kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji ds. Komunikacji z Lekarzami Okręgowej Rady Lekar-

skiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 zostaje:
 lek. dent. Sławomir Giza.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-

stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 98/2009/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy 

z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Publiczną i Środowiskami 
Medycznymi Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz 
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szcze-
cinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

Administracją Publiczną i Środowiskami Medycznymi Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 zostaje:

 lek. med. Krzysztof Kozak.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji, o którym mowa w ust. 1, do przed-

stawienia propozycji składu komisji na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie. 

Uchwała Nr 99/2009/VI
w sprawie wyboru Koordynatora ds. Legislacji Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 
30, poz. 158, z późn. zm.) oraz § 29 ust. 4 i 5 Regulaminu organizacji i trybu działania 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 
7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Koordynatorem ds. Legislacji Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres 

kadencji 2009-2013 zostaje: dr hab. n. med. Cezary Pakulski.

Uchwała Nr 100/2009/VI
w sprawie zaopiniowania kandydatury lek. med. Jolanty Ignatowicz 

na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Na podstawie art. 25 pkt 1b, w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 17 
maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.) oraz z art. 8 ust. 

4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2009 
Nr 52 poz. 419), uchwala się, co następuje:

§1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandydaturę lek. 

med. Jolanty Ignatowicz na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
rehabilitacji medycznej.

Uchwała Nr 1/2010/VI
w sprawie wyznaczenia lekarzy uprawnionych 

do przeprowadzania kolokwiów zaliczających staż cząstkowy lekarza, 
lekarza dentysty odbywany w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej

lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej

Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708) oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 
2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. Nr 57, poz. 
553, z późn. zm.), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Wyznacza się nw. lekarzy do przeprowadzania kolokwiów zaliczających leka-

rzom staż cząstkowy odbywany w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub 
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej: 

• lek. med. Wiesław Kupiński
• dr n. med. Mariusz Pietrzak
• dr n. med. Magda Wiśniewska
2. Wyznacza się nw. lekarzy dentystów do przeprowadzania kolokwiów zaliczają-

cych lekarzom dentystom staż cząstkowy odbywany w ramach indywidualnej 
praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej:

• lek dent. Agnieszka Borowiec
• lek. dent. Maria Domańska Wiktor
• dr n. med. Maciej Górski
• lek. dent Iwona Małecka

§ 2.
Traci moc uchwała nr 49/2005/IV Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 

22 września 2005r. w sprawie wskazania lekarzy uprawnionych do przeprowadzania 
kolokwiów zaliczających staż cząstkowy lekarza, lekarza dentysty odbywany w indy-
widualnej praktyce lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej.

Uchwała 3/2010/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Klubu Młodego Lekarza 
przy Okręgowej Radzie Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 29 ust. 4 i 7 Regulaminu organizacji i trybu działania 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 
7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przewodniczącym Klubu Młodego Lekarza przy Okręgowej Radzie Lekarskiej 

w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 zostaje:
lek. med. Michał Kordaczuk.

Uchwała 4/2010/VI
w sprawie wyboru Przewodniczącego Koła Seniora przy Okręgowej Radzie 

Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 29 ust. 4 i 7 Regulaminu organizacji i trybu działania 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 
7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przewodniczącym Koła Seniora przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie 

na okres kadencji 2009-2013 zostaje:
prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska. 

• dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
• dr n. med. Ewa Sobolewska
• lek. dent Bogumiła Toporowska
• dr n. med. Łukasz Tyszler
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Uchwała 5/2010/VI
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej 

Izbie Lekarskiej w Szczecinie na okres IV kadencji 2010-2012

Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. 
o zawodzie lekarza (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) w związku z § 2 pkt.1 
Rozporządzenia MZiOS z dnia 11 maja 1989r. w sprawie szczegółowych zasad po-
woływania i finansowania oraz trybu działania komisji biotycznych (Dz. U. Nr 47 poz. 
480), Okręgowa Rada Lekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Do składu osobowego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szcze-

cinie na okres IV kadencji 2010-2012 roku powołuje się niżej wymienione osoby:
1. Prof.dr hab.n.med. Halina Pilawska  
2. Prof.dr hab.n.med. Izabela Rzepka-Górska  
3. Prof.dr hab.n.med. Barbara Krzyżanowska-Świniarska  
4. Prof.dr hab.n.med. Aleksandra Żukrowska  
5. Prof.dr hab.n.med. Marek Droździk   
6. Prof.dr hab.n.med. Janusz Fydryk    
7. Prof.dr hab.n.med. Piotr Gutowski  
8. Prof.dr hab.n.med. Jerzy Samochowiec  
9. Dr hab.n.med. Jarosław Peregud-Pogorzelski  
10. Dr hab.n.med. Maciej Wójcicki 
11. Dr n.med. Henryk Smulski 
12. Mgr farmacji Anna Kuliszewska- Krakowiak  
13. Mgr Bożena Rasińska    
14. Ksiądz Rektor Zygmunt Wichrowski 
15. Mecenas Danuta Kordonowska-Głowa  

Uchwała 6/2010/VI
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz § 29 
ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Do składu Komisji ds. Lekarzy Dentystów na okres kadencji 2009-2013 powołu-

je się niżej wymienione osoby:
• dr n. med. Agnieszka Ruchała – Tyszler – Przewodnicząca
• lek. dent Paweł Andersz
• lek. dent Irena Bąkowska
• lek. dent. Małgorzata Bendig-Wielowiejska
• lek dent. Agnieszka Borowiec
• lek. dent. Maria Domańska – Wiktor
• dr n. med. Sławomir Giza
• dr n. med. Maciej Górski
• lek. dent. Wiesław Jankowski
• dr n. med. Adam Kozłowski
• lek. dent Danuta Kowolik
• lek. dent Krystyna Lassocińska
• lek. dent. Iwona Małecka
• lek. dent. Elżbieta Orczykowska – Stryczek

Uchwała 7/2010/VI
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowej Okręgowej Rady 

Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz § 29 
ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Do składu Komisji Finansowej na okres kadencji 2009-2013 powołuje się niżej 

wymienione osoby:
• lek. med. Mariusz Kasiński – Przewodniczący
• dr n. med. Maciej Górski
• lek. med. Jan Kalinowski

Uchwała 8/2010/VI
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Socjalnej 

Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz § 29 
ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Do składu Komisji Socjalnej na okres kadencji 2009-2013 powołuje się niżej 

wymienione osoby:
• dr n. med. Łukasz Tyszler – Przewodniczący
• lek. med. Regina Bidas
• dr n. med. Marek Grabowski
• prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska

Uchwała 9/2010/VI
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego 

Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz § 29 
ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Do składu Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego na okres kadencji 2009-

2013 powołuje się niżej wymienione osoby:
• dr n. med. Konrad Jarosz – Przewodniczący
• lek. dent. Małgorzata Bendig-Wielowiejska
• lek. Ewa Borucińska
• dr n. med. Zofia Gronowska
• lek. Joanna Jędrzychowska-Baraniak
• dr n. med. Bartosz Kubisa
• dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź
• dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Uchwała 10/2010/VI
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

ds. Rejestru Lekarzy 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz § 29 
ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-

• lek. dent Jerzy Słotwiński
• dr n. med. Ewa Sobolewska
• lek. dent. Maria Spychalska
• dr n. med. Jolanta Szumigalska-Kozak
• lek. dent Jerzy Szymczak
• lek. dent. Halina Teodorczyk
• lek. dent Bogumiła Toporowska
• lek. dent Maria Turostowska
• dr n. med. Łukasz Tyszler
• lek. dent. Beata Urbańska
• lek. dent. Elżbieta Wajs
• lek. dent. Karolina Woźniak

• lek. med. Krzysztof Kozak
• dr n. med. Adam Kozłowski

• lek. dent. Maria Spychalska
• lek. dent. Karolina Woźniak

• dr n. med. Mariusz Pietrzak
• dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
• lek. Wiesław Sarapak
• dr n. med. Jerzy Sieńko
• dr n. med. Ewa Sobolewska
• dr n. med. Elżbieta Teresińska
• dr n. med. Magda Wiśniewska
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cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Do składu Komisji ds. Rejestru Lekarzy na okres kadencji 2009-2013 powołuje 

się niżej wymienione osoby:
• dr n. med. Renata Stanek – Przewodnicząca
• lek. med. Tomasz Gebel
• lek. med. Ewa Jarocka

Uchwała 11/2010/VI
w sprawie ustalenia składu osobowego 

Komisji ds. Praktyk Prywatnych Okręgowej Rady Lekarskiej
 Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz § 29 
ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Do składu Komisji ds. Praktyk Prywatnych na okres kadencji 2009-2013 powo-

łuje się niżej wymienione osoby:
• lek. dent. Agnieszka Borowiec – Przewodnicząca
• dr n. med. Bogdan Adamek
• lek. med. Małgorzata Jasiek  
• lek. dent. Wojciech Klemm 
• lek. dent. Marek Krystosiak  
• lek. med. Piotr Krzywicki  
• dr n. med. Roman Milkiewicz 
• lek. med. Maciej Mrożewski  
• lek. dent. Ewa Teichman – Malec  
• lek. dent. Anna Walczowska – Matysiak 

Uchwała 12/2010/VI
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Etyki Lekarskiej 

Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz § 29 
ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Do składu Komisji Etyki Lekarskiej na okres kadencji 2009-2013 powołuje się 

niżej wymienione osoby:
• dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski – Przewodniczący
• prof. dr hab. n. med. Wanda Andrzejewska
• prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz
• prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka
• dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
• dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź
• prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
• lek. med. Wojciech Wójtowicz

Uchwała 13/2010/VI
w sprawie ustalenia składu osobowego

 Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Lekarskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz § 29 
ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Do składu Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji na okres kadencji 2009-2013 

powołuje się niżej wymienione osoby:
• lek. med. Grzegorz Czajkowski – Przewodniczący
• lek. med. Janusz Wojciech Klukowski
• lek. dent Piotr Lassociński
• lek. dent. Iwona Małecka
• lek. med. Maciej Mrożewski
• lek. med. Karol Ptak

Uchwała 14/2010/VI
w sprawie wyboru składu Komisji ds. Współpracy 

z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Publiczną i Środowiskami 
Medycznymi Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz § 29 
ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Do składu Komisji ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Admini-

stracją Publiczną i Środowiskami Medycznymi na okres kadencji 2009-2013 powołu-
je się niżej wymienione osoby:
• lek. med. Krzysztof Kozak – Przewodniczący
• dr n. med. Zenon Czajkowski
• lek. dent. Maria Domańska – Wiktor

Uchwała 15/2010/VI
w sprawie wyboru Redaktora Naczelnego 

oraz Kolegium Redakcyjnego biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
„Vox Medici” na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708)oraz § 5 pkt 29 Statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Redaktorem Naczelnym biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie „Vox 

Medici” na okres kadencji 2009-2013 zostaje:
 lek. dent. Agnieszka Borowiec.
2. Zatwierdza się niżej wymieniony skład osobowy Kolegium Redakcyjnego biulety-

nu „Vox Medici”:
• prof. dr hab. n. med. Maciej Kołban
• dr n. med. Mariusz Pietrzak
• lek. dent. Halina Teodorczyk

Uchwała 16/2010/VI
w sprawie wyboru Mediatora Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 113 ust.3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co 
następuje:

• lek. dent. Jerzy Szymczak
• lek dent. Halina Teodorczyk
• lek. dent. Beata Urbańska
• lek. med. Oleksandr Vrublevskyi

• dr n. med. Łukasz Tyszler
• dr n. med. Magda Wiśniewska
• dr n. med. Grzegorz Wojciechowski
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§ 1.
1. Mediatorem Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-

2013 został wybrany:
 lek. med. Janusz Wojciech Klukowski.
2. Mediator, o którym mowa w ust. 1, prowadzi postępowania mediacyjne i działa 

w oparciu o art. 113 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich.

Uchwała 17/2010/VI
w sprawie powołania 

Zespołu ds. informatyzacji

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co 
następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Zespół ds. Informatyzacji w składzie:
• dr n. med. Maciej Górski
• dr n. med. Maciej Romanowski
• dr n. med. Łukasz Tyszler
• dr n. med. Magda Wiśniewska
2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1, jest organizacja strony internetowej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
 

Uchwała Nr 18/2010/VI
w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie 

Na podstawie ar t. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co 
następuje:

§ 1.
1. Ustala się terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w 2010 

roku:
 24 luty, 24 marzec, 28 kwiecień, 26 maj, 23 czerwiec, 22 wrzesień, 27 paź-

dziernika, 24 listopad, 22 grudzień.
2. Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej, o których mowa w ust. 1, rozpoczynać 

się będą o godzinie 11.00.

Uchwała Nr 19/2010/VI
w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie w roku 2010

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się terminy posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 

w 2010 roku:
 10 luty, 10 marzec, 14 kwiecień, 12 maj, 9 czerwiec, 14 lipiec, 11 sierpień, 

8 wrzesień, 13 październik, 10 listopad, 8 grudzień.
2. Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, o których mowa w ust. 1, 

rozpoczynać się będą o godzinie 13.00.

Uchwała Nr 20/2010/VI
w sprawie terminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co 
następuje:

§ 1.
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zwołuje się 

na dzień 
27 marca 2010r. godz. 10.00.

Uchwała Nr 21/2010/VI
w sprawie upoważnienia do potwierdzania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 

dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 219, poz. 1708), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

 § 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie niniejszym upoważnia 
1) dr n. med. Mariusza Pietrzaka – Prezesa ORL w Szczecinie
2) dr n. med. Magdę Wiśniewską – Wiceprezesa ORL w Szczecinie

do potwierdzania w jej imieniu dopełnienia przez lekarzy i lekarzy dentystów 
– członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, obowiązku doskonalenia za-
wodowego, o którym mowa w § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 października 2004r. w sprawie dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Każdy z upoważnionych lekarzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, ma prawo do 

samodzielnego występowania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczeci-
nie w sprawach, o których mowa w niniejszej uchwale.

3. Lekarze, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 niniejszej uchwały zobowiązani są do 
przedstawiania Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie okresowych (raz na 
kwartał danego roku kalendarzowego) sprawozdań z dopełniania przez członków 
OIL w Szczecinie obowiązku doskonalenia zawodowego.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr 59/2008/V ORL w Szczecinie z dnia 26 listopada 2008r. 

w sprawie upoważnienia do potwierdzania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 
dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskie w Szczecinie.

Uchwała Nr 22/2010/VI
w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie zaświadczeń o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy 
dentystów na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z uchwałą nr 17/07/V Naczelnej Rady Lekar-
skiej z dnia 14 września 2007r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez okręgowe 
rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską na podstawie przepisów Unii Europej-
skiej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, zmienionej 
uchwałą nr 2/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 lutego 2008r., Okręgowa Rada 
Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Do wydawania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zaświadczeń 

o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie 
przepisów Unii Europejskiej upoważnia się:

1. dr n. med. Mariusza Pietrzaka – Prezesa ORL w Szczecinie
2. lek. med. Wiesława Kupińskiego – Wiceprezesa ORL w Szczecinie
3. dr n. med. Magdę Wiśniewską – Wiceprezesa ORL w Szczecinie
4. dr n. med. Agnieszkę Ruchała-Tyszler – Wiceprezesa ORL w Szczecinie
5. dr n. med. Macieja Górskiego – Sekretarza ORL w Szczecinie

2. Każdy z upoważnionych lekarzy, o których mowa w ust. 1 ma prawo do samo-
dzielnego występowania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
w sprawach, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 2.
Traci moc uchwała nr 15/2009/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 

18 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie zaświadczeń o uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy 
i lekarzy dentystów na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Uchwała Nr 23/2010/VI
w sprawie określenia sposobu sporządzania i udostępniania protokołów 

z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
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Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708), § 25 ust. 3 i § 26 Uchwały Nr 17/90/1 Naczelnej Rady 
Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu 
działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych ko-
misji rewizyjnych oraz § 21 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie (załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczeci-
nie), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Z każdego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Okręgowej 

Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie sporządza się protokół, 
który zawiera:

1. porządek obrad,
2. imiona i nazwiska uczestników,
3. zwięzły zapis przebiegu obrad, 
4. podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia, w tym informacje o podjętych uchwałach, 

stanowiskach lub apelach zawierające: numer, datę i tytuł, ze wskazaniem liczby 
głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących”,

5. podpisy prowadzącego posiedzenie, sekretarza lub zastępcy sekretarza albo 
innego upoważnionego członka Prezydium ORL w Szczecinie oraz protokolanta.

2. Nagrania z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie oraz nagrania 
z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie mają cha-
rakter wyłącznie pomocniczy (techniczny) przy sporządzaniu przez protokolanta 
protokołów z ww. posiedzeń organów.

3. Nagrania, o których mowa w ust. 1, nie podlegają archiwizacji.
§ 2. 

Protokół, o którym mowa w § 1, udostępnia się odpowiednio członkom Okręgo-
wej Rady Lekarskiej lub Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie przed 
następnym posiedzeniem i uważa się go za przyjęty, jeżeli członkowie odpowiednio 
Okręgowej Rady Lekarskiej lub Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szcze-
cinie nie zgłoszą poprawek do czasu zakończenia tego posiedzenia. O przyjęciu lub 
odrzuceniu poprawek decyduje Rada lub Prezydium Rady na tym posiedzeniu.

§ 3.
1. Udostępnia się protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Prezydium 

Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie wyłącznie na pisemny wniosek 
zainteresowanego, na zasadach wynikających z niniejszej uchwały.

2. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 podlegają wyłącznie protokoły z po-
siedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
OIL w Szczecinie, przyjęte i zatwierdzone odpowiednio przez Okręgową Radę 
Lekarską lub Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie na po-
siedzeniach, następujących po posiedzeniu, którego dotyczy udostępniany 
protokół.

§ 4.
Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Okręgowej 

Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie można udostępnić w następującej formie:
1) do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
2)  poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii.

§ 5.
Udostępnienie nagrań z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okrę-

gowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie następuje wyłącznie w formie ich odsłucha-
nia w siedzibie OIL w Szczecinie, a uprawnionymi do tego są wyłącznie członkowie 
organu kolegialnego z posiedzenia, którego nagranie pochodzi.

§ 6.
Upoważnia się Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie 

do podejmowania indywidualnych decyzji w sprawie udostępnienia protokołów z po-
siedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej OIL 
w Szczecinie.

§ 7.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Rady 

Lekarskiej OIL w Szczecinie.
§ 8.

Traci moc uchwała Nr 45/2008/V ORL w Szczecinie z dnia 24 września 2008r. 
w sprawie określenia sposobu udostępniania protokołów z posiedzeń Okręgowej 
Rady Lekarskiej oraz Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie dla członków samorządu lekarskiego.

UCHWAŁY WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA.

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.), Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2009/VI-Z
w sprawie zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie V Kadencji

§ 1.
Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-

ści Zawodowej OIL w Szczecinie V Kadencji.

Uchwała Nr 2/2009/VI-Z
w sprawie zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania 

Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Szczecinie V Kadencji

§ 1.
Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL 

w Szczecinie V Kadencji.

Uchwała Nr 3/2009/VI-Z
w sprawie zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej 

OIL w Szczecinie V Kadencji

§ 1.
Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szcze-

cinie V Kadencji.

Uchwała Nr 4/2009/VI-Z
w sprawie zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Szczecinie V Kadencji

§ 1.
Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL 

w Szczecinie V Kadencji.

Uchwała Nr 5/2009/VI-Z
w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej OIL 

w Szczecinie V Kadencji

Na podstawie art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.), Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

UCHWAŁY 
SPRAWOZDAWCZO-
-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU 
LEKARZY OIL 
W SZCZECINIE
Z DNIA 5.12.2009 r.
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§ 1.
Udzielić absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej OIL w Szczecinie V Kadencji.

Uchwała Nr 6/2009/VI-Z
w sprawie ustalenia liczby delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Na podstawie art. 23 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
Nr 30 poz. 158 z późn. zm.), oraz § 20 ust. 3 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 19 września 
2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy 
Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, zmienio-
nej uchwałą nr 21/08-V NRL, w związku uchwałą nr 7 Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 
12 września 2009r. w sprawie liczby lekarzy i lekarzy dentystów – delegatów na Krajowy 
Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013, Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się następującą liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009 

-2013: lekarze – 12, lekarze dentyści – 4.

Uchwała Nr 7/2009/VI-Z
w sprawie ustalenia parytetów reprezentatywności lekarzy i lekarzy dentystów 

w organach Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Na podstawie art. 23 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich 
(Dz. U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.), oraz § 15 ust. 1 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 
19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i dele-
gatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Dla zapewnienia reprezentatywności lekarzy i lekarzy dentystów w organach 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie przyjmuje się następujący podział mandatów 
w organach Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie oraz Okręgowej Komisji Wybor-
czej, według proporcji 75% dla lekarzy i 25 % dla lekarzy dentystów:
1) Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
 23 mandaty lekarzy
 7 mandatów lekarzy dentystów
2) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – liczba Zastępców
 22 mandaty lekarzy
 7 mandatów lekarzy dentystów
3) Okręgowy Sąd Lekarski
 11 mandatów lekarzy 
 4 mandaty lekarzy dentystów
4) Okręgowa Komisja Rewizyjna
 4 mandaty lekarzy
 1 mandat lekarza dentysty
5) Okręgowa Komisja Wyborcza
 4 mandaty lekarzy
 1 mandat lekarza dentysty

Uchwała Nr 8/2009/VI-Z
w sprawie zobowiązania Delegatów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

na Krajowy Zjazd Lekarzy do wystąpienia z wnioskiem o zobowiązanie Naczelnej 
Rady Lekarskiej do wystąpienia w imieniu Okręgowych Izb Lekarskich na drogę 

postępowania sądowego przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Zdrowia 

Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.), Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zobowiązuje się Delegatów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na Krajowy 

Zjazd Lekarzy VI Kadencji do wystąpienia na najbliższym Krajowym Zjeździe Lekarzy 
VI Kadencji z wnioskiem o zobowiązanie Naczelnej Rady Lekarskiej do wystąpienia 
w imieniu Okręgowych Izb Lekarskich na drogę postępowania sądowego przeciwko 

Skarbowi Państwa – Ministrowi Zdrowia o przekazanie środków budżetowych na 
pokrycie faktycznie poniesionych przez Okręgowe Izby Lekarskie kosztów czynności 
przejętych przez samorząd lekarski od organów administracji państwowej a wykona-
nych w 2008r i latach ubiegłych.

Uchwała Nr 9/2009/VI-Z
w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 19 
września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delega-
tów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, uchwala się, co następuje:

 § 1.
Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowania, na stanowisko Przewodniczącego 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 
2009-2013 wybrał:

dr. n. med. Mariusza Pietrzaka 

Uchwała Nr 10/2009/VI-Z
w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 19 
września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delega-
tów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, uchwala się, co następuje:

§ 1. 
Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowania, na stanowisko Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres 
kadencji 2009-2013 wybrał:

dr. n. med. Marka Rybkiewicza 

Uchwała Nr 11/2009/VI-Z
w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 19 
września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delega-
tów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, uchwala się, co następuje:

 § 1. 
Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowania, na członków Okręgowej Rady Lekarskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 wybrał:
 lekarze:
• Czajkowski Grzegorz
• Czajkowski Zenon
• Grabowski Marek
• Jarosz Konrad
• Jarowicz Tomasz
• Kalinowski Jan
• Kasiński Mariusz 
• Klukowski Janusz
• Kozak Krzysztof 
• Kubisa Bartosz 
• Kupiński Wiesław
• Malecha Janusz

• Marzec-Lewenstein Ewa 
• Niedźwiedź Zygmunt 
• Pakulski Cezary 
• Peregud-Pogorzelski Jarosław
• Ptak Karol
• Romanowski Maciej
• Sarapak Wiesław
• Siadkowska Franciszka
• Stanek Renata
• Sulikowski Tadeusz
• Wiśniewska Magda
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 lekarze dentyści:
• Borowiec Agnieszka
• Giza Sławomir
• Górski Maciej
• Ruchała-Tyszler Agnieszka

Uchwała Nr 12/2009/VI-Z
w sprawie wyboru członków 

Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie ar t. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich 
(Dz. U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL 
z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekar-
skich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków 
tych organów i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, uchwala się, 
co następuje:

 § 1. 
Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-

skiej w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowania, na członków Okręgowego Sądu 
Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 
wybrał:
 lekarze:
• Deboa Danuta
• Dziewanowski Krzysztof
• Gronowska Zofia
• Jackowska Maria
• Jagielski Grzegorz
• Klimek Krzysztof
 lekarze dentyści:
• Małecka Iwona
• Matysiak Anna
• Sobolewska Ewa 

Uchwała Nr 13/2009/VI-Z
w sprawie wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy 

na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 23 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 19 
września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delega-
tów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, uchwala się, co następuje:

 § 1. 
Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowania, na Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy 
na okres kadencji 2009-2013 wybrał:
lekarze:
• Bukiel Krzysztof
• Czajkowski Zenon
• Jagielski Wojciech
• Jarosz Konrad
• Kabacińska Anna
• Kalinowski Jan
lekarze dentyści:
• Ruchała-Tyszler Agnieszka
• Teodorczyk Halina
• Tyszler Łukasz
• Woźniak Karolina

Uchwała Nr 14/2009/VI-Z
w sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 19 
września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delega-
tów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, uchwala się, co następuje:

 § 1. 
Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowania, na Zastępców Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres 
kadencji 2009-2013 wybrał:
lekarze:
• Afrykański Jacek
• Brzezińska Barbara
• Dudarenko Grażyna
• Gonerko Paweł
• Gostyński Janusz
• Kołban Maciej
• Mazurski Ireneusz
• Michalczyk Krzysztof
• Przerwa Danuta
• Różański Jacek
lekarze dentyści:
• Kowolik Danuta
• Krawczak Jan
• Słotwiński Jerzy

Uchwała Nr 15/2009/VI-Z
w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 19 
września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delega-
tów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, uchwala się, co następuje:

 § 1. 
Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowania, na członków Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 wybrał:
 lekarze:
• Cymbaluk Alicja
• Jaszczyński Wiesław
 lekarze dentyści:
• Szumigalska-Kozak Jolanta

Uchwała Nr 16/2009/VI-Z
w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Wyborczej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 19 
września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delega-
tów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, uchwala się, co następuje:

 § 1. 
Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowania, na członków Okręgowej Komisji Wybor-
czej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 wybrał:
• Jarowicz Tomasz
• Kupiński Wiesław
• Malecha Janusz
• Ruchała-Tyszler Agnieszka
• Żukiewicz Agnieszka

UCHWAŁY WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA.

• Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
• Starczewski Andrzej
• Teresińska Elżbieta
• Ziętek Maciej
• Żyliński Józef 

• Kasiński Mariusz
• Klukowski Janusz
• Kozak Krzysztof
• Kupiński Wiesław
• Niedźwiedź Zygmunt 
• Wiśniewska Magda

• Semanycz-Lemańczyk Jolanta
• Sienicki Jerzy
• Sieńko Jerzy
• Słojewski Marcin
• Ślósarek Jan
• Wawrzynowicz-Syczewska Marta
• Wiatrow Małgorzata
• Zielińska Maria
• Żółtowski Mieczysław 

• Spychalska Maria
• Toporowska Bogumiła.

• Jendrzejczak-Opałka Ewa
• Romanowski Jerzy

• Szpindor Ewa
• Tyszler Łukasz
• Woźniak Karolina
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§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie, ogłasza się, że:
w skład Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na 

okres kadencji 2009-2013 wybrano:
• Kupiński Wiesław
• Ruchała-Tyszler Agnieszka
• Kozak Krzysztof
• Tyszler Łukasz
• Borowiec Agnieszka
• Romanowski Maciej
• Sulikowski Tadeusz
• Woźniak Karolina
• Giza Sławomir
• Pakulski Cezary
• Górski Maciej
• Kasiński Mariusz
• Szpindor Ewa
• Wiśniewska Magda
• Czajkowski Grzegorz

OBWIESZCZENIE nr 4/2009
o wynikach wyborów Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 
19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i de-
legatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie, ogłasza się, że:
zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 zostali:
 lekarze:
• Afrykański Jacek   
• Brzezińska Barbara   
• Dudarenko Grażyna    
• Gonerko Paweł
• Gostyński Janusz 
• Kołban Maciej 
• Mazurski Ireneusz 
• Michalczyk Krzysztof 
• Przerwa Danuta 
• Różański Jacek 
 Lekarze dentyści:
• Kowolik Danuta  
• Krawczak Jan 
• Słotwiński Jerzy 

OBWIESZCZENIE nr 5/2009
o wynikach wyborów Członków 

Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 UST. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 
19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i de-
legatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie, ogłasza się, że:

OBWIESZCZENIA 
O WYNIKACH WYBORÓW 
DO ORGANÓW 
OKRĘGOWEJ IZBY 
LEKARSKIEJ 
W SZCZECINIE

OBWIESZCZENIE nr 1/2009
o wynikach wyborów na Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 UST. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 
19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i de-
legatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie, ogłasza się, że:
na stanowisko Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 wybrany został:
dr n. med. Mariusz Pietrzak.

OBWIESZCZENIE nr 2/2009
o wynikach wyborów na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 UST. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 
19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i de-
legatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie, ogłasza się, że:
na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgo-

wej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 wybrany został:
dr n. med. Marek Rybkiewicz.

OBWIESZCZENIE nr 3/2009
o wynikach wyborów Członków Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Szczecinie

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 UST. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 
19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i de-
legatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

• Niedźwiedź Zygmunt
• Kalinowski Jan
• Malecha Janusz
• Czajkowski Zenon
• Grabowski Marek
• Sarapak Wiesław
• Jarosz Konrad
• Peregud-Pogorzelski Jarosław
• Kubisa Bartosz
• Klukowski Janusz
• Marzec-Lewenstein Ewa
• Siadkowska Franciszka
• Stanek Renata
• Jarowicz Tomasz
• Ptak Karol

• Semanycz-Lemańczyk Jolanta
• Sienicki Jerzy  
• Sieńko Jerzy 
• Słojewski Marcin  
• Ślósarek Jan  
• Wawrzynowicz-Syczewska Marta  
• Wiatrow Małgorzata 
• Zielińska Maria 
• Żółtowski Mieczysław 

• Spychalska Maria 
• Toporowska Bogumiła 

(obwieszczenia 1/2009-8/2009 z dnia 05.12.2009.
opublikowane na BIP OIL w Szczecinie w dniu 08.12.2009 r.)
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w skład Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres kadencji 2009-2013 wybrano:
 lekarze:
• Deboa Danuta  
• Dziewanowski Krzysztof
• Gronowska Zofia    
• Jackowska Maria 
• Jagielski Grzegorz   
• Klimek Krzysztof 
 lekarze dentyści:
• Małecka Iwona   
• Matysiak Anna   

 OBWIESZCZENIE nr 6/2009
o wynikach wyborów Członków 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 UST. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 
19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i de-
legatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie, ogłasza się, że:
w skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

na okres kadencji 2009-2013 wybrano:
 lekarze:
• Cymbaluk Alicja  
• Jaszczyński Wiesław 
 lekarze dentyści:
• Szumigalska-Kozak Jolanta

   

OBWIESZCZENIE nr 7/2009
o wynikach wyborów Członków Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Szczecinie

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 
19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i de-
legatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie, ogłasza się, że:
w skład Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

na okres kadencji 2009-2013 wybrano:
• Jarowicz Tomasz   
• Kupiński Wiesław 
• Malecha Janusz  

OBWIESZCZENIE nr 8/2009
o wynikach wyborów Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 2 uchwały Nr 16-08-V NRL z dnia 
19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i de-
legatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie, ogłasza się, że:

Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres kadencji 2009-2013 zostali:
• Bukiel Krzysztof
• Czajkowski Zenon
• Jagielski Wojciech
• Jarosz Konrad
• Kabacińska Anna
• Kalinowski Jan
• Kasiński Mariusz
• Klukowski Janusz

(obwieszczenie 10/2009/VI-OKW z dnia 23.12.2009.
opublikowane na BIP OIL w Szczecinie w dniu 29.12.2009r.)

OBWIESZCZENIE nr 10/2009/VI-OKW
o sprostowaniu błędu

W obwieszczeniu nr 5/2009 Przewodniczącego Komisji Wyborczej Sprawozdaw-
czo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
z dnia 5 grudnia 2009r. o wynikach wyborów członków Okręgowego Sądu Lekarskie-
go Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie prostuje się zaistniałą omyłkę:

Na liście lekarzy wybranych do składu Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 jest:
 „lekarze:
• Deboa Danuta
• Dziewanowski Krzysztof
• Gronowska Zofia
• Jackowska Maria
• Jagielski Grzegorz
• Klimek Krzysztof
 powinno być:
 „lekarze:
• Deboa Danuta
• Dziewanowski Krzysztof
• Gronowska Zofia
• Jackowska Maria
• Jagielski Grzegorz
• Klimek Krzysztof

(obwieszczenia 1/2009/VI-OKW i 2/2009/VI-OKW z dnia 08.12.2009.
opublikowane na BIP OIL w Szczecinie w dniu 09.12.2009r.)

OBWIESZCZENIE nr 1/2009/VI-OKW
o wynikach wyborów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie - kadencja 2009-2013, przeprowadzonych w rejonie 

wyborczym K6D13 – I Prywatne Praktyki Lekarskie i Zatrudnieni w NZOZ 
w Szczecinie w dniu 10 listopada 2009r.

Na podst. § 49 ust. 1 uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 
września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delega-
tów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej, w związku 
z uchwałą nr 10/2009 Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie 
uchylenia uchwały nr 17/2009 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie z dnia 3 grudnia o unieważnieniu wyników wyborów na delegatów 
na Okręgowy Zjazd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie – kadencja 
2009-2013 przeprowadzonych w rejonie wyborczym K6D13 – I Prywatne Praktyki 
Lekarskie i Zatrudnieni w NZOZ w Szczecinie, obwieszcza się, co następuje:

§ 1.
W wyniku przeprowadzonych na wniosek członków rejonu wyborczego K6D13 

- I Prywatne Praktyki Lekarskie i Zatrudnieni w NZOZ w Szczecinie w dniu 10 listopada 
2009r. wyborów delegata, na podstawie uchwały nr 10/2009 Krajowej Komisji Wy-
borczej z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr 17/2009 Okręgowej 

• Semanycz-Lemańczyk Jolanta
• Sienicki Jerzy  
• Sieńko Jerzy 
• Słojewski Marcin  
• Ślósarek Jan  
• Wawrzynowicz-Syczewska Marta  
• Wiatrow Małgorzata 
• Zielińska Maria 
• Żółtowski Mieczysław 

• Kuźnicka-Hałaburda Lucyna  
• Smulski Henryk  
• Starczewski Andrzej 
• Teresińska Elżbieta  
• Ziętek Maciej  
• Żyliński Józef 

• Jendrzejczak-Opałka Ewa 
• Romanowski Jerzy 

• Żukiewicz Agnieszka 
• Ruchała-Tyszler Agnieszka

   

• Sobolewska Ewa 

• Kozak Krzysztof
• Kupiński Wiesław
• Niedźwiedź Zygmunt
• Ruchała-Tyszler Agnieszka
• Teodorczyk Halina
• Tyszler Łukasz
• Wiśniewska Magda
• Woźniak Karolina

• Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
• Smulski Henryk
• Starczewski Andrzej
• Teresińska Elżbieta
• Ziętek Maciej
• Żyliński Józef”

• Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
• Starczewski Andrzej
• Teresińska Elżbieta
• Ziętek Maciej
• Żyliński Józef”
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Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z dnia 3 grudnia o unie-
ważnieniu wyników wyborów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarski Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie – kadencja 2009-2013 przeprowadzonych w rejonie wy-
borczym K6D13 – I Prywatne Praktyki Lekarskie i Zatrudnieni w NZOZ w Szczecinie, 
obwieszcza się, że Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie - kadencja 2009-2013 została:

K6D13 – I Prywatne Praktyki Lekarskie i Zatrudnieni w NZOZ w Szczecinie 
lek. dent. Agnieszka Borowiec

OBWIESZCZENIE nr 2/2009/VI-OKW
o wynikach wyborów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie - kadencja 2009-2013, przeprowadzonych w rejonie 

wyborczym K6L21 – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ZCPiL w Szczecinie 
w dniu 10 listopada 2009r.

Na podst. § 49 ust. 1 uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 
września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delega-
tów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V Naczelnej Rady Lekarskiej, w związku 
z uchwałą nr 11/2009 Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 4 grudnia 2009r. w spra-
wie uchylenia uchwały nr 16/2009 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2009r. o unieważnieniu wyników wyborów 
na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
– kadencja 2009-2013 przeprowadzonych w rejonie wyborczym K6L21 – Wojewódz-
ki Ośrodek Medycyny Pracy ZCPiL w Szczecinie, obwieszcza się, co następuje:

§ 1.
W wyniku przeprowadzonych na wniosek członków rejonu wyborczego K6L21 

– Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ZCPiL w Szczecinie w dniu 10 listopada 
2009r. wyborów delegata, na podstawie uchwały nr 11/2009 Krajowej Komisji Wy-
borczej z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr 16/2009 Okręgowej 
Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2009r. 
o unieważnieniu wyników wyborów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarski Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie – kadencja 2009-2013 przeprowadzonych w re-
jonie wyborczym K6L21 – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ZCPiL w Szczecinie, 
obwieszcza się, że Delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie - kadencja 2009-2013 zostali:

K6L21 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ZCPiL w Szczecinie
• lek. med. Krzysztof Klimek
• lek. med. Włodzimierz Graczyk
• lek. med. Marek Wichrowski

(obwieszczenia 3/2009/VI-OKW - 7/2009/VI-OKW z dnia 22.12.2009.
opublikowane na BIP OIL w Szczecinie w dniu 23.12.2009 r.)

OBWIESZCZENIE nr 3/2009/VI-OKW
o wynikach wyborów na stanowisko Wiceprzewodniczącego 

Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 2 oraz 49 ust. 1 uchwały Nr 16-
08-V NRL z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków 
tych organów i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, 
co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
ogłasza się, że:

na stanowisko Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013, zostali wybrani:
 lekarze:
• dr n. med. Magda Wiśniewska
• lek. med. Wiesław Kupiński

 lekarze dentyści:
• dr n. med. Agnieszka Ruchała – Tyszler

OBWIESZCZENIE nr 4/2009/VI-OKW
o wynikach wyborów na stanowisko Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 2 oraz 49 ust. 1 uchwały Nr 16-
08-V NRL z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków 
tych organów i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, 
co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
ogłasza się, że:

na stanowisko Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013, został wybrany:

dr n. med. Maciej Górski.

OBWIESZCZENIE nr 5/2009/VI-OKW
o wynikach wyborów na stanowisko Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady 

Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 2 oraz 49 ust. 1 uchwały Nr 16-
08-V NRL z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków 
tych organów i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, 
co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
ogłasza się, że:

na stanowisko Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013, został wybrany:

dr n. med. Konrad Jarosz.

OBWIESZCZENIE nr 6/2009/VI-OKW
o wynikach wyborów na stanowisko Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 2 oraz 49 ust. 1 uchwały Nr 16-08-V NRL 
z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i de-
legatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
ogłasza się, że:

na stanowisko Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013, został wybrany:

dr n. med. Maciej Romanowski.

OBWIESZCZENIE nr 7/2009/VI-OKW
o wynikach wyborów na członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 2 oraz 49 ust. 1 uchwały Nr 16-08-V NRL 
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z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i de-
legatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych 
delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
ogłasza się, że:

na członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013, zostali wybrani:
 lekarze:
• lek. med. Mariusz Kasiński
• dr n. med. Ewa Marzec – Lewenstein
• dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź
 lekarze dentyści:
• dr n. med. Łukasz Tyszler

(obwieszczenia 8/2009/VI-OKW i 9/2009/VI-OKW z dnia 23.12.2009.
opublikowane na BIP OIL w Szczecinie w dniu 29.12.2009 r.)

OBWIESZCZENIE nr 8/2009/VI-OKW
 o wynikach wyborów na stanowisko Przewodniczącego Okręgowego 

Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie § 14 ust. 6 oraz § 31 ust. 2 i 49 ust. 1 uchwały Nr 16-08-V NRL 
z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich 
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
ogłasza się, że:

na stanowisko Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013, została wybrana:

lek. dent. Iwona Małecka. 

OBWIESZCZENIE nr 9/2009/VI-OKW
 o wynikach wyborów na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego 

Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie § 14 ust. 6 oraz § 31 ust. 2 i 49 ust. 1 uchwały Nr 16-08-V NRL 
z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich 
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
ogłasza się, że:

na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013, zostali wybrani:

dr n. med. Maciej Ziętek,
dr n. med. Ewa Sobolewska.

(obwieszczenia 11/2009/VI-OKW - 13/2009/VI-OKW z dnia 30.12.2009.
opublikowane na BIP OIL w Szczecinie w dniu 30.12.2009 r.)

OBWIESZCZENIE nr 11/2009/VI-OKW
 o wynikach wyborów na stanowisko Przewodniczącego Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie § 14 ust. 5 oraz § 31 ust. 2 i 49 ust. 1 uchwały Nr 16-08-V NRL 
z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich 

i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
ogłasza się, że:

na stanowisko Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013, została wybrana:

lek. Alicja Cymbaluk.

OBWIESZCZENIE nr 12/2009/VI-OKW
o wynikach wyborów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie § 14 ust. 5 oraz § 31 ust. 2 i 49 ust. 1 uchwały Nr 16-08-V NRL 
z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich 
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
ogłasza się, że:

na stanowisko Wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013, zostali wybrani:

lek. Wiesław Jaszczyński,
lek. dent. Jolanta Szumigalska – Kozak.

OBWIESZCZENIE nr 13/2009/VI-OKW
 o wynikach wyborów na stanowisko Sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie § 14 ust. 5 oraz § 31 ust. 2 i 49 ust. 1 uchwały Nr 16-08-V NRL 
z dnia 19 września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich 
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów 
i tych delegatów, zmienionej uchwałą nr 21/08-V NRL, obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia 

Wyborczego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
ogłasza się, że:

na stanowisko Sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013, została wybrana:

lek. Ewa Jendrzejczak-Opałka.

STANOWISKA PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 
Z DNIA 2 GRUDNIA 2009

STANOWISKO nr 7/2009/V
w sprawie wymogów formalnych aneksowania umów na 2010 r., 

określonych przez NFZ

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wyraża stanowczy sprzeciw 
nałożonemu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na świadczenidawców obowiązkowi składa-
nia w procesie aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2010 rok 
pełnych ofert w wersji elektronicznej. 

W ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wystarczającym przy 
przedłużaniu umów na kolejny rok winny być oświadczenia złożone przez świadczeniodaw-
ców, w których potwierdzają, że zarówno dotychczasowy stan prawny jak i faktyczny nie 
uległ zmianie. 

Elektroniczny system danych NFZ zawierający szczegółowe informacje na temat każ-
dego ze świadczeniodawców, którzy zobowiązani są na bieżąco je aktualizować, winien być 
z powodzeniem wykorzystany również na potrzeby aneksowania umów. Osoby reprezentu-
jące świadczeniodawcę, składając przedmiotowe oświadczenia potwierdzą w nich, że stan 
danych w systemie elektronicznym nie uległ zmianie. 

• dr hab. n. med.. Cezary Pakulski
• dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski
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Powyższe niewątpliwie spowoduje skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów poniesio-
nych na tworzenie oferty w formie elektronicznej przez m.in. lekarzy i lekarzy dentystów 
mających aktualnie podpisane umowy z NFZ, a zarazem uprości całą procedurę aneksowa-
nia umów na 2010 rok.

STANOWISKO nr 9/2009/V
w sprawie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dla działalności 
związanej z opieką zdrowotną 

 W związku z przesłanym do konsultacji społecznych projektem rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie wyraża stanowczy sprzeciw wobec wysokości stopy procentowej 
składki na ww. ubezpieczenie zaproponowanej dla działalności związanej z opieką zdrowotną. 

 W opinii Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie stopa procentowa 
1,47 % jest zbyt wysoka i krzywdząca dla prowadzących działalność w branży medycznej, 

w tym również dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zrównywanie zagrożeń zawodowych i ich skutków 
występujących w działalności związanej z ochroną zdrowia z zagrożeniami zawodowymi w takiej 
działalności, jak np.: transport wodny, lotniczy, lądowy czy usługi detektywistyczne, jest niewła-
ściwe i nie znajduje żadnego uzasadnienia. Stopień występowania, bowiem wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w ochronie zdrowia jest na bardzo niskim poziomie. 

 Zasadnym zatem wydaje się obniżenie w projektowanym rozporządzeniu zarówno ka-
tegorii ryzyka jak i stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych dla ochrony zdrowia.

STANOWISKO nr 8/2009/V
w sprawie kwalifikacji lekarzy koniecznych do wykonywania świadczeń 

opieki zdrowotnej w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wyraża sprzeciw wobec 
wymogów kwalifikacyjnych stawianych od 1 stycznia 2010r. lekarzom udzielającym 
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a określonych przez Ministra Zdrowia 
w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej z dnia 29 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 139, poz. 1142) oraz przez Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Zarządzeniu Nr 62/2009/DOZ z dnia 2 listopada 2009r. 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna.

W ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie nie do zaakceptowania 
jest bezwzględny wymóg stawiany poradniom np. endokrynologicznym, kardiologicznym 
czy chorób zakaźnych dotyczący zatrudniania wyłącznie lekarzy specjalistów odpowiednio 
z endokrynologii, kardiologii czy chorób zakaźnych lub lekarzy będących w trakcie odbywa-
nia konkretnych specjalizacji, w zależności od poradni.

Odejście od możliwości kontraktowania specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych 
u lekarzy nieposiadających specjalizacji w danej dziedzinie medycyny, choć mających duże 
doświadczenie w wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach konkretnej poradni, 
skutkować będzie ograniczeniem liczby świadczeniodawców dotychczas realizujących usłu-
gi medyczne w określonym zakresie świadczeń.

Powyższe znacznie zmniejszy dostępność do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz 
zwiększy kolejki oczekujących, wydłużając i tak długie oczekiwanie na poradę specjalistyczną. 

APEL OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OIL W SZCZECINIE
Z DNIA 20 STYCZNIA 2010R.

w sprawie projektu regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska 

w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych 

Okręgowa Rada Lekarska OIL w Szczecinie zwraca się z apelem do Delegatów na Krajowy 
Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013 o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian do regulaminu 
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wybor-
czych, stanowiącego załącznik nr 3 do projektu uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie re-
gulaminów okręgowej komisji wyborczej, Krajowej Komisji Wyborczej oraz wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych.
1) W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie nie do przyjęcia jest propozycja 

głosowania korespondencyjnego, szczegółowo opisana w załączniku nr 5 do ww. 
regulaminu. Taka forma głosowania rodzi możliwość manipulacji podczas wyborów 
oraz grozi niezachowaniem prawa do tajności głosowania. Przykład stanowi § 10 
wskazujący, iż o zachowaniu terminu decyduje data wpływu koperty do OKW. 

 W ocenie ORL w Szczecinie, jeśli by przyjąć głosowanie korespondencyjne, to o zacho-
waniu terminu decydować winna data stempla pocztowego. 

 Ponadto w tego rodzaju głosowaniu brak jest możliwości szczegółowej weryfikacji 
prawdziwości podpisów osoby głosującej.

 W takim głosowaniu częściej zdarzyć się mogą naciski na głosujących lekarzy. 
 Przykładem niedopuszczalnej procedury jest wprowadzenie § 19 regulaminu głoso-

wania korespondencyjnego, który nakazuje zniszczenie kopert zawierających głosy 
lekarzy, które wpłynęły po terminie. Tym sposobem można dowolnie manipulować 
głosami. Jeśli taka koperta podlega zniszczeniu przez komisję wyborczą, w jaki sposób 
lekarz ma udowodnić, iż dochował terminu. 

 Nie można również zapominać, że głosowanie korespondencyjne skutkuje 
znacznym zwiększeniem nakładów finansowych na organizację wyborów, w tym 
prowadzeniem dodatkowej korespondencji z lekarzami mogącymi głosować kore-
spondencyjnie.

 Okręgowa Rada Lekarska OIL w Szczecinie apeluje do delegatów na Krajowy Zjazd 
Lekarzy VI kadencji o wykreślenie z powyższego projektu uchwały Krajowego Zjazdu 
Lekarzy wszystkich postanowień dotyczących głosowania drogą korespondencyjną, 
uznając zaproponowaną formę jako niewiarygodną i rodzącą wiele nadużyć.

2) Odnosząc się do szczegółowych zapisów ww. regulaminu, Okręgowa Rada Lekarska 
w Szczecinie apeluje o uwzględnienie poniższych uwag:

a) w § 3 ust. 2 określono zasady przeprowadzania wyborów dotyczące tylko delegatów 
na OZL z pominięciem wyborów na członków innych organów izb lekarskich,

b) w § 5 ust. 7 po słowach „na inne stanowisko funkcyjne” winny być użyte słowa „lub 
inne stanowisko”,

c) w załączniku nr 1 do projektu regulaminu określono wzór karty do głosowania okre-
ślając szczegółowy format, tj. A6. Narzucanie z góry określonego formatu karty do 
głosowania jest nieuzasadnionym ograniczeniem, 

d) w § 8 wykreślić pkt 5. Nie może stanowić przesłanki ważności wyborów fakt wniesienia 
protestu, który to protest składa się właśnie na ważność wyborów.

e) w § 9 ust. 4 zmienić brzmienie przepisu. Dotychczasowy zastąpić „Kadencja komisji 
trwa do chwili wyboru nowej na sprawozdawczo-wyborczym zjeździe lekarzy lub kra-
jowym zjeździe lekarzy.”,

f) w § 11 ust. 5 wykreślić „sekretarza”. Zgodnie bowiem z ustawą o izbach lekarskich, 
okręgowa komisja rewizyjna dokonuje spośród członków komisji wyboru przewodni-
czącego i zastępców przewodniczącego,

g) w § 13 ust. 10 zmienić obowiązek informowania indywidualnie każdego lekarza 
o umieszczeniu go na liście określonego rejonu wyborczego oraz przekazaniu mu 
listy członków tego rejonu i wykazu wszystkich rejonów wyborczych, na obowiązek 
publikowania list wyborczych na BIP OIL oraz w biuletynie OIL. Zaproponowany zapis 
generuje niepotrzebne koszty i jest trudny do zrealizowania, biorąc pod uwagę nakład 
pracy biura oraz nieuzasadnione koszty z tym związane,

h) w § 13 ust. 14 słowo „bierne prawo wyborcze” zamienić „czynnym prawem wybor-
czym”. Utrata biernego prawa wyborczego nie może członka rejonu pozbawiać prawa 
do wybierania członków organów izb,

i) w § 17 ust. 10 wykreślić słowa „również drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektro-
niczną, jeżeli kandydat udostępnił te dane”,

j) w § 31 ust. 4 koniecznym jest rozszerzenie kompetencji OSL do rozstrzygania 
protestów przeciwko ważności wyborów do innych organów izb lekarskich oraz na 
stanowiska funkcyjne, a nie jak wynika z projektu wyłącznie w zakresie rozstrzygania 
protestów przeciwko ważności wyborów przeprowadzonych przez zgromadzenie wy-
borcze rejonu wyborczego, 

k) w § 41 po punkcie 3 dodać pkt 4 w brzmieniu: „w przypadku niedokonana wyboru 
członka organu w odniesieniu do ogólnej liczby członków tego organu – na wniosek 
przewodniczącego tego organu”. Dodanie tego zapisu jest niezbędne – nie można 
pozbawiać możliwości wybrania np. dodatkowych zastępców Rzecznika czy członków 
OSL w sytuacji istnienia wakatów, nawet jeśli został spełniony warunek minimalnej 
liczby członków danego organu.

l) w § 48 wkradł się błąd w określeniu VI kadencji – winno być 2009-2013.
3) Ponadto w ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w OIL Szczecinie w § 8 ust. 2 regulaminu 

okręgowej komisji wyborczej, stanowiącej załącznik nr 1 do projektu ww. uchwały, 
 14-dniowy termin powiadomienia zastąpić należy terminem 7-dniowy oraz wprowadzić 

możliwość powiadomienia członków komisji o jej posiedzeniu z wykorzystaniem pocz-
ty elektronicznej. 

Biorąc po uwagę ww. wymienione wątpliwości oraz zgłoszone uwagi, Okręgowa Rada 
Lekarska OIL w Szczecinie apeluje do Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy VI kadencji o 
uwzględnienie niniejszego apelu i zgłoszenie wyrażonych w nim uwag na najbliższym Kra-
jowym Zjeździe Lekarzy. 

Pełna treść uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy, Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
oraz obwieszczeń Przewodniczącego OKW została opublikowana 
na stronie internetowej BIP OIL w Szczecinie bip.oil.szczecin.pl 
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