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NA DOBRY POCZĄTEK

Spis treści

Szanowni Państwo!

Niestety, jak widać po okładce, ciągle tematem przewodnim 

naszego zarówno zawodowego jak i prywatnego życia pozosta-

je pandemia COVID-19. Za oknami wiosna, a my zmagamy 

się z trzecią już falą zakażeń. Sceptycy zapowiadają kolejne 

wzrosty liczby nowych zakażeń jesienią tego roku. Trudno się 

z nimi nie zgodzić obserwując ślimaczące się akcje szczepień 

i brak skutecznych leków na tę niebezpieczną chorobę. Dodat-

kowo walący się system ochrony zdrowia w naszym kraju, tak 

jakby zdawał się mało obchodzić nasz rząd. Pomimo licznych 

apeli, głosów rozsądku ekspertów, a także aktywnego działania 

naszego samorządu niewiele się w tej materii zmienia. Brak 

powszechnego testowania, sprawnie działających służb epide-

miologicznych i długofalowej polityki walki z pandemią powo-

duje, że zaczyna ogarniać nas chaos, coraz większe zmęczenie 

i brak wiary w słowa decydentów. Wiele osób poddaje w wąt-

pliwość sens wprowadzanych obostrzeń i zaleceń. W naszym 

biuletynie piszemy o tym wszystkim. Niewątpliwie ważnym 

dla wielu z nas jest również tak zwany „dodatek covidowy” 

wypłacany od listopada pracownikom medycznym. Piszemy 

zatem i o tym w aktualnym numerze Vox Medici. Życie toczy się 

jednak dalej. Także to nasze samorządowe, dlatego na naszych 

łamach znajdą Państwo sprawozdania z działalności różnych 

organów naszej Izby Lekarskiej. Podsumowują one ubiegły, 

jakże trudny i odmienny od wcześniejszych rok.

Jak zwykle życzę Państwu miłej lektury.
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BIURO

Biuro Okręgowej
Izby Lekarskiej
ul. M. Skłodowskiej  ‑Curie 11

71  ‑332 Szczecin

www.oil.szczecin.pl
biuro@oil.szczecin.pl

www.facebook.com/oilwszczecinie/

Centrala
91 487 49 36
91 487 48 98
91 487 37 24
ING Bank Śląski, nr konta:  

74 1050 1559 1000 0022 5989 4638

DANE DO OPŁACENIA SKŁADEK
Okręgowa Izba Lekarska 

w Szczecinie 
ul. Marii Skłodowskiej‑Curie 11 

71‑332 Szczecin
WPŁAT SKŁADEK NALEŻY 

DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNE 
KONTA BANKOWE PRZYPISANE 

KAŻDEMU LEKARZOWI/LEKARZOWI 
DENTYŚCIE WG NR PWZ

GENERATOR NUMERÓW KONT 
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 

INTERNETOWEJ OIL  
WWW.OIL.SZCZECIN.PL  

W ZAKŁADCE  
SKŁADKI/KONTA INDYWIDUALNE

GODZINY PRACY BIURA:
BIURO CZYNNE:
poniedziałek: 8.00–16.00 
wtorek: 7.30–15.30 
środa: 7.30–15.30 
czwartek: 8.00–16.00 
piątek 7.30–15.30

DYREKTOR
mgr Agnieszka Niśkiewicz
centrala w. 102

SEKRETARIAT
mgr inż. Marta Mielcarek 
centrala w. 106 
fax 91 487 75 61 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30

OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY
(Prawa Wykonywania Zawodu) 
mgr inż. Lidia Borkowska 
centrala w. 104 
mgr Krzysztof Halewski 
centrala w. 124 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa: 7.30–15.30 
piątek NIECZYNNE

REJESTR INDYWIDUALNYCH  
PRAKTYK LEKARSKICH
Sylwia Krzysztofik 
centrala w. 112 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa: 7.30–15.30 
piątek NIECZYNNE

BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ, 
KOMISJA BIOETYCZNA
mgr Paulina Hajdukiewicz 
mgr Szymon Paciorek 
tel. 91 487 49 36 wew. 103, 117 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30

„VOX MEDICI”, 
SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW, 
KONFERENCJE/SZKOLENIA,  
IMPREZY KULTURALNO‑SPORTOWE
mgr Kamila Sidor 
mgr Agata Baranowska 
centrala w. 116 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH 
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE,  
KOŁO SENIORA
mgr Izabela Rosa
tel. 91 48 74 936 wew. 110 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30

BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
mgr Agnieszka Falkowska 
mgr Monika Biwan 
centrala w. 119 
Przyjęcia interesantów: poniedziałek, 
wtorek, środa, czwartek, piątek: 
9.30–15.00

KSIĘGOWOŚĆ, KASA,  
WINDYKACJA SKŁADEK
mgr Małgorzata Amanowicz
tel. 91 487 49 36 w. 107
mgr inż. Marta Mielcarek
tel. 91 487 49 36 w. 106
poniedziałek, czwartek: 10.30–16.00
wtorek, środa: 10.30–15.30
piątek NIECZYNNE

Porady prawne w zakresie spraw indywidualnych związanych nie tylko z wykonywaniem zawodu 
lekarza i lekarza dentysty, ale również z wykonywaniem działalności gospodarczej i życiem prywatnym, 
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapewnia poprzez:

• porady prawne udzielane podczas 
dyżuru radcy prawnego w siedzibie 
OIL w Szczecinie trzy razy w tygodniu 
(po wcześniejszym umówieniu), tj.:
– wtorek od 11.00 do 16.00;
– środa od 10.00 do 15.00;
– czwartek od 11.00 do 16.00.

• informacje i porady prawne udzielane 
za pomocą poczty elektronicznej
porady.oil@biuroradcow.pl w terminie  
24 h od złożonego zapytania w sprawach 
niewymagających zapoznania się z doku-
mentami, a w sprawach skomplikowanych 
w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze.

• telefoniczne porady prawne 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00 

pod numerem 91 484 68 00  
w sprawach niewymagających 
zapoznania się z dokumentami.

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA MATERIAŁÓW 
I WYSYŁKI NAJBLIŻSZEGO WYDANIA VOX MEDICI

VOX maj–sierpień (2021-03/249) 
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 13.04.2021 r. 

wysyłka do odbiorców – 4.05.2021 r.

VOX wrzesień–październik (2021-04/250) 
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 17.08.2021 r. 

wysyłka do odbiorców – 6.09.2021 r.

KOLEGIUM REDAKCYJNE  
Łukasz Tyszler – redaktor naczelny 

Magda Wiśniewska 
Iwona Szydłowska 
Halina Teodorczyk  
Adam Kozłowski 
Mariusz Pietrzak 

Karol Ptak

SEKRETARZ REDAKCJI
Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36 wew. 116

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
Przewodniczący komisji i kół problemowych  

ORL w Szczecinie

KOLPORTAŻ
6300 lekarzy i lekarzy dentystów

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
depositphotos.com (Sergios)

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK
ZAPOL Sobczyk s.j.

al. Piastów 42, 71-062 Szczecin
tel. +48 91 435 19 00

e-mail: biuro@zapol.com.pl
www.zapol.com.pl

UWAGA!
Reklamy przyjmujemy wyłącznie w formatach TIFF lub 
PDF, kolorystyka CMYK, minimalna rozdzielczość zdjęć 
300 dpi, czcionki zamienione na krzywe, spad po 3 mm 
z każdej strony (nie dotyczy ogłoszeń ramkowych), 
wielkość zgodna z zamówionym modułem. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 
Sekretariat nie przygotowuje tekstów do publikacji. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadesłanych tekstów. Nie gwarantujemy publikacji 
materiałów, które nie  zostały zamówione. Przedruk  
artykułów oraz wykorzystywanie zdjęć za zgodą redakcji.
Redakcja musi być powiadomiona o  nadesłaniu 
materiałów zamieszczonych w innych publikacjach.

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie

WYDAWCA
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, 

71  -332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej  -Curie 11

Materiały i listy do redakcji prosimy przysyłać na  adres 

voxmedici@oil.szczecin.pl lub dostarczać 

do sekretariatu OIL wyłącznie w formie elektronicznej.
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PIÓREM PANI PREZES

Za nami rok życia i pracy w nowej rzeczy-
wistości – rzeczywistości pandemicznej...

Minął właśnie rok od kiedy funkcjo-
nujemy z nowym wirusem SARS-CoV-2. 
Tak właściwie to chyba już nie pamiętamy, 
jak żyło się bez maseczki na twarzy, bez 
dystansu społecznego i konieczności ogra-
niczenia życia towarzyskiego. Już zapo-
mnieliśmy, jak to jest pójść na koncert czy 
do restauracji, wyjechać na konferencję 
naukową czy po prostu na urlop. A tu przed 
nami trzecia fala zachorowań… I choć 
to my wszyscy jako medycy walczyliśmy 
i walczymy w głównej mierze z pandemią 
na tej osławionej już pierwszej linii frontu, 
to ciągle jesteśmy niedoceniani, zarów-
no przez rządzących, jak i społeczeństwo. 
A dodatkowo co rusz jesteśmy zaskakiwani 
nowościami mającymi bezpośredni wpływ 
na warunki naszej pracy czy kształcenia. 
I co najważniejsze – naszego zdrowia. 

Daleko nie trzeba szukać. Szczepienia 
przeciw COVID-19… Odkąd pojawiły się 
w obrocie, to właśnie medycy, jako ci ma-
jący największy kontakt z koronawirusem 
z racji swoich obowiązków zawodowych, 
mieli być grupą zaszczepioną prioryteto-
wo. I prawie tak było. Z dużym naciskiem 
na prawie… Bo od początku uruchomie-
nia pod koniec grudnia 2020 roku pro-
cesu szczepień jest kłopot z dostępnością 
do szczepionek. Do tego liczba miejsc 
(szpitali węzłowych), w których lekarze 
i lekarze dentyści mogli się zaszczepić, 
była ograniczona. Dodać też trzeba, że do 
grupy zero zaliczonych zostało naprawdę 
wiele profesji, co zwiększyło liczbę osób do 
szczepień priorytetowych do prawie mi-
liona. I jako wisienka na torcie – wstrzy-
manie szczepień dla grupy zero od połowy 
lutego do 8 marca. Choć w tym samy 
czasie już trwały szczepienia dla grupy 
pierwszej. Nie jest łatwo być lekarzem 
czy lekarzem dentystą w Polsce.

Kolejny problem, to specjalizacje odby-
wane w ramach wolontariatu. Dotychczas 
było tak, że gdy lekarz czy lekarz dentysta 
chciał specjalizować się w drugiej czy 
kolejnej specjalizacji, bądź też chciał re-
alizować specjalizację, w której nie było 
już miejsc rezydenckich, mógł to robić 
w ramach nieodpłatnej umowy cywilno-
prawnej z podmiotem leczniczym akredy-
towanym do prowadzenia tej specjalizacji. 
Nowelizacja ustawy z 16 lipca 2020 roku 
o zmianie ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty oraz niektórych innych 
ustaw niestety to uniemożliwia. Nowe 
przepisy nie przewidują już tej formy lub 
innej nieodpłatnej umowy z podmiotem 
szkolącym, co uniemożliwia dokończenie 
specjalizacji lekarzom, którzy rozpoczęli 
szkolenie specjalizacyjne mając podpi-
sane takie umowy. Zgodnie z intencją 
ustawodawcy podmioty szkolące powinny 
dokonać ich aneksowania w celu wpro-
wadzenia do treści umów zapisów o wy-
nagrodzeniu nie niższym niż minimalna 
stawka godzinowa za pracę, ustalona na 
podstawie przepisów ustawy z 10 paź-
dziernika 2002 roku o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę. Ale te umowy mają 
finansować właśnie te podmioty. Co to 
oznacza? Że teraz lekarz odbywający spe-
cjalizację musi otrzymywać wynagrodze-
nie od podmiotu szkolącego. A nie trzeba 
dodawać, że podmioty akredytowane albo 
w ogóle nie są zainteresowane opłacaniem 
lekarzy „z zewnątrz” odbywających u nich 
specjalizację w trybie pozarezydenckim 
(najczęstsza opcja) bądź też wypłata ta 
to po prostu minimalna pensja (szcze-
gólnie fascynująca opcja dla aktywnych 
zawodowo lekarzy specjalistów odbywa-
jących kolejną specjalizację). Minister-
stwo Zdrowia podchodzi do tego tematu 
bezrefleksyjnie i nie dostrzega dramatu 
wielu lekarzy, którym grozi przerwanie 

szkolenia specjalizacyjnego. Przecież nie 
wolno zmieniać reguł w trakcie i unie-
możliwiać lekarzom ukończenie kształce-
nia, a rolą Ministerstwa Zdrowia powinno 
być poszukiwanie rozwiązań pozwalają-
cych na dokończenie specjalizacji ( jak 
choćby wyasygnowanie puli pieniędzy 
na finansowanie takich umów). Zamysł 
likwidacji darmowej pracy w  trakcie 
specjalizacji jest chwalebny, jednak nikt 
chyba nie przewidział, że Ministerstwo 
Zdrowia zrzuci całą odpowiedzialność 
finansową w tym zakresie na podmioty 
lecznicze. I jak zwykle „dziecko zostało 
wylane z kąpielą”. 

Last but not least... państwowy egza-
min specjalizacyjny. Ci lekarze i lekarze 
dentyści, którzy mieli zdawać go w sesji 
wiosennej 2021, mają zafundowany 
prawdziwy rollercoaster. Ze względu na 
sytuację epidemiologiczną i trzecią falę 
pandemii samorząd lekarski postulował, 
by podobnie jak w sesji jesiennej 2020, 
odwołać część ustną egzaminów i pozo-
stawić tylko test. Taki ruch spowodował-
by również dopływ kilku tysięcy nowych 
specjalistów do systemu. Jednak nie. Naj-
pierw Ministerstwo Zdrowia odwołało cał-
kowicie PES w ustalonych terminach sesji 
wiosennej, przesuwając go jednocześnie 
na maj 2021 roku (ciekawe swoją drogą 
czy wtedy epidemia będzie w odwrocie). 
Fantastyczny ruch dla tych lekarzy i le-
karzy dentystów, którzy od kilku miesięcy 
uczą się pilnie do egzaminu… Po prote-
stach samorządu Ministerstwo Zdrowia 
w ciągu doby wycofało się z tej decyzji 
i egzaminy zostały przywrócone. Oczy-
wiście w wersji pisemnej i ustnej. I weź 
tu lekarzu odnajdź się w tej sytuacji… 
Naprawdę bycie lekarzem lub lekarzem 
dentystą w Polsce nie jest proste. 

Mimo wszystko spróbujmy przetrwać 
i nie dać się epidemii. 

Przemyślenia
wczesnowiosenne
Magda Wiśniewska
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ODZNACZENIE MINISTRA ZDROWIA

Mamy zaszczyt poinformować, że na wniosek samorządu lekarskiego

prof. dr. hab. n. med. Miłoszowi Parczewskiemu
nadana została honorowa odznaka Ministra Zdrowia 
„Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się na posiedzeniu  
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 10 lutego 2021 roku.

Honorowa odznaka Ministra Zdrowia
„Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Serdecznie
gratulujemy!
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PRAWO

Katarzyna Bednarek, radca prawny

Wbrew powszechnemu przekonaniu kwe-
stia tzw. dodatków do wynagrodzenia dla 
osób wykonujących zawód medyczny, 
uczestniczących w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych i mających bezpośredni kon-
takt z pacjentem z podejrzeniem i z zaka-
żeniem wirusem SARS-CoV-2 nie jest na 
chwilę obecną ujęta w przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego. Jest to na-
tomiast kwestia, która znalazła wyraz 
w poleceniu Ministra Zdrowia wydanym 
Prezesowi Narodowego Funduszu Zdro-
wia, które nie mieści się w katalogu źró-
deł prawa i które jako takie nie stanowi 
podstawy roszczeń osób, których prawa 
zostaną w nim wskazane. Polecenie jest to 
bowiem akt o charakterze wewnętrznym, 
który obowiązuje tylko jednostkę podległą 
organowi wydającemu akt, i przynajmniej 
w założeniu nieogący kształtować sytuacji 
prawnej obywateli.

Z dostępnych na stronie internetowej 
Narodowego Funduszu Zdrowia komuni-
katów wynika, że Minister Zdrowia polece-
niem z dnia 1 listopada 2020 r. zobowiązał 
Narodowy Fundusz Zdrowia do przyzna-
nia podmiotom wskazanym w poleceniu 
środków finansowych z przeznaczeniem 
na przyznanie dodatkowego wynagrodze-
nia, w związku ze zwalczaniem epidemii 
COVID-19, nowym grupom personelu 
medycznego (pierwotnie obowiązywało 
w tym zakresie polecenie wydane w dniu 
4 września 2020 r.). W poleceniu zapi-
sano także podwyżkę dotychczasowego 
dodatku o 100%.

Osoby uprawnione do dodatku
Od dnia 1 listopada 2020 r. dodatkowe 
wynagrodzenie, w formie dodatkowego 
świadczenia pieniężnego wypłacanego 
miesięcznie, przysługuje następującym 
osobom:

 – wykonującym zawód medyczny (m.in. 
lekarzom, lekarzom dentystom, pielęg-
niarkom, ratownikom medycznym), 
które uczestniczą w udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych i mają bezpośredni 
kontakt z pacjentami z podejrzeniem 

i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 
w szpitalach II i III poziomu zabezpie-
czenia, przy czym placówki te muszą 
być wpisane do wykazu podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, 
udzielających świadczeń opieki zdro-
wotnej, w tym transportu sanitarne-
go, w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19, opracowanego przez właś-
ciwego miejscowo dyrektora oddziału 
wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w porozumieniu z wojewodą, 

 – wykonującym zawód medyczny, które 
udzielają świadczeń zdrowotnych w jed-
nostkach systemu Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego (szpitalne oddziały 
ratunkowe, zespoły ratownictwa me-
dycznego, w tym lotnicze zespoły ra-
townictwa) lub w izbach przyjęć, 

 – wykonującym czynności diagnostyki 
laboratoryjnej w laboratoriach przy 
szpitalach I, II i III poziomu zabez-
pieczenia, które wpisane są do wykazu 
podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą, udzielających świadczeń 
opieki zdrowotnej, w tym transportu 
sanitarnego, w związku z przeciw-
działaniem COVID-19, opracowanego 
przez właściwego miejscowo dyrektora 
oddziału wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w porozumieniu 
z wojewodą, z którymi Narodowy Fun-
dusz Zdrowia zawarł umowę o wykony-
wanie testów diagnostycznych RT-PCR 
w kierunku SARS-CoV-2 i które zostały 
umieszczone na liście zamieszczonej 
na stronie internetowej Ministerstwa 
Zdrowia. 
Istotnym jest przy tym, że dodatek covi-

dowy nie przysługuje osobom skierowanym 
do pracy przy zwalczaniu epidemii przez 
wojewodę lub Ministra Zdrowia na podsta-
wie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.). 

W praktyce kwestia dodatków covi-
dowych budzi wciąż wiele kontrowersji, 
w szczególności w kontekście katalogu 
osób uprawnionych do jego otrzymania, 
jak i sposobu obliczania jego wysokości. 

W rezultacie praktyka ukształtowana na 
tym polu, w tym interpretacja zapisów po-
lecenia Ministra Zdrowia, jest różnorodna. 
Pewnych wyjaśnień w powyższym zakresie 
udzieliło natomiast Ministerstwo Zdrowia 
w piśmie kierowanym do Prezesa Naczelnej 
Rady Lekarskiej z dnia 2 lutego 2021 r. 

W piśmie tym, w odniesieniu do grupy 
osób uprawnionych, o których mowa w pkt 
1 powyżej, wyjaśniono, że zasadnicze zna-
czenie dla oceny przysługiwania danej oso-
bie uprawnienia do dodatku covidowego 
ma spełnienie warunku uczestniczenia 
w  udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
w bezpośrednim kontakcie z pacjentami 
z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2. Bezpośredni kontakt z pa-
cjentem z podejrzeniem i z zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2 został zdefiniowany 
przez Ministerstwo Zdrowia jako kontakt 
faktyczny (nie tylko potencjalny), który 
nie powinien mieć charakteru incyden-
talnego, jak również który powinien wy-
nikać z faktycznie wykonywanych zadań 
lub udzielanych świadczeń zdrowotnych 
na rzecz ww. pacjentów. Nadto określone 
w poleceniu Ministra Zdrowia przesłanki 
bezpośredniego kontaktu z pacjentem z po-
dejrzeniem oraz z pacjentem ze zdiagnozo-
wanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 
muszą wystąpić łącznie. 

W odniesieniu do pozostałych grup 
osób uprawnionych, o których mowa po-
wyżej, Minister Zdrowia nie sformułował 
analogicznych warunków tj. w poleceniu 
jest mowa jedynie o udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych w ramach izby przyjęć, SOR 
lub zespołów ratownictwa medycznego, 
czy wykonywaniu czynności diagnostyki 
laboratoryjnej we wskazanych wyżej pod-
miotach. Minister Zdrowia nie określił 
natomiast, że grupy osób uprawnionych, 
wskazane w pkt 2 i 3, muszą pozostawać 
w bezpośrednim kontakcie z pacjentami 
zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2. 

W  treści wyjaśnień Ministerstwa 
Zdrowia czytamy również, że polecenie 
Ministra Zdrowia nie wprowadziło ogra-
niczenia kręgu osób uprawnionych do 
dodatku covidowego tylko do personelu 

Dodatki covidowe
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zatrudnionego na oddziale czy oddziałach 
objętych decyzją wojewody o uznaniu da-
nego podmiotu leczniczego za szpital II 
lub III poziomu, z zastrzeżeniem jednak, 
że każda osoba ubiegająca się o wypłatę 
dodatkowego świadczenia musi spełniać 
warunki przytoczone powyżej.

Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 
dodatku covidowego przysługuje – zgodnie 
z poleceniem Ministra Zdrowia – zarówno 
pracownikom medycznym zatrudnionym 
na podstawie umowy o pracę, jak i pra-
cownikom medycznym zatrudnionym 
w oparciu o umowę cywilnoprawną, pod 
warunkiem oczywiście spełnienia pozosta-
łych wymagań określonych w poleceniu. 
Środki na owe dodatkowe wynagrodzenia 
pochodzą z budżetu państwa, z części któ-
rej dysponentem jest Minister Zdrowia. 
Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada 
natomiast za przekazanie środków na sfi-
nansowanie dodatkowego wynagrodzenia 
do placówek medycznych, co w praktyce 
następuje na podstawie umowy zawartej 
w tym celu z płatnikiem. 

Wysokość dodatku 
Od 1 listopada 2020 r. dodatek covidowy 
został podwojony i wynosi aktualnie 100% 
wynagrodzenia danej osoby uprawnionej 
wynikającego z umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej, nie więcej jednak niż 
15 000 zł. W przypadku zaś świadczenia 
pracy przez daną osobę przez niepełny 
miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten 
miesiąc podlegać powinno proporcjonal-
nemu obniżeniu. 

Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, 
użyty w poleceniu wyraz „wynagrodzenie” 
odnosi się do wynagrodzenia brutto należ-
nego danej osobie uprawnionej z tytułu 
wykonywania przez nią pracy na dzień 
udostępnienia informacji. Według Mini-
sterstwa Zdrowia w skład owego wynagro-
dzenia wchodzą elementy o charakterze 
stałym, związanym z wykonywaniem przez 

daną osobę pracy, tj. m.in. wynagrodzenie 
zasadnicze, wynagrodzenie za pełnienie 
dyżurów medycznych, wynagrodzenie za 
pełnienie dyżurów pod telefonem, wyna-
grodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki 
za pracę w porze nocnej i dni świąteczne, 
czy tzw. dodatki ministerialne z OWU. Przy 
ustalaniu wysokości dodatku covidowego 
nie uwzględnia się natomiast świadczeń 
pieniężnych mających charakter świadczeń 
emerytalno-rentowych, incydentalnych 
oraz niemających związku z udzielaniem 
pacjentom świadczeń zdrowotnych, tj. m.
in. nagrody jubileuszowe. Nie uwzględnia 
się tutaj również wynagrodzenia za urlop 
(w tym za urlop wypoczynkowy) czy wy-
płaconych zasiłków chorobowych. 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało 
również, że polecenie Ministra Zdrowia 
nie wprowadziło uzależnienia wysokości 
dodatku covidowego od liczby świadczeń 
udzielonych w danym miesiącu w bez-
pośrednim kontakcie z pacjentami z po-
dejrzeniem lub zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2 oraz od wymiaru czasu, który 
dana osoba poświęca na udzielanie tych 
świadczeń w danym okresie (czy świad-
czenia te są udzielane w sposób ciągły czy 
nie). Powyższe – jak wskazuje Ministerstwo 
Zdrowia – tyczy się również przypadków 
udzielania przez osoby uprawnione świad-
czeń zdrowotnych w jednostkach systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego 
lub w izbach przyjęć. W przypadku świad-
czenia pracy przez osoby uprawnione do 
dodatku covidowego przez niepełny mie-
siąc, dodatek covidowy za ten miesiąc 
podlegać powinien proporcjonalnemu 
obniżeniu i jest to jedyna przyczyna pro-
porcjonalnego obniżenia wysokości do-
datku covidowego określona w poleceniu 
Ministra Zdrowia. 

Zgłoszenie osoby uprawnionej do NFZ
Warunkiem otrzymania dodatku covi-
dowego jest uprzednie zgłoszenie danej 

osoby uprawnionej do dyrektora właściwe-
go terytorialnie oddziału wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia przez kie-
rownika podmiotu leczniczego. Zgłoszenie 
takie jest dokonywane raz w miesiącu, 
w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, 
w postaci elektronicznej. Powyższy termin 
jest terminem instrukcyjnym, a więc do-
konanie przedmiotowego zgłoszenia po 
upływie zakreślonego wyżej terminu nie 
pozbawia podmiotu prawa do otrzymania 
z Narodowego Funduszu Zdrowia środków 
finansowych z przeznaczeniem na wypłatę 
dodatków covidowych dla uprawnionego 
personelu. 

Jak wynika z uzasadnienia polece-
nia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 
2020 r., zmienionego następnie w dniu 
1 listopada 2020 r., przyznanie dodatków 
covidowych miało na celu (cyt.): uatrak-
cyjnienie warunków zatrudnienia osób 
uczestniczących w udzielaniu świadczeń 
w szpitalach przeznaczonych dla pacjen-
tów z podejrzeniem lub zakażeniem wi-
rusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji 
utrzymanie (cyt.): stanu liczbowego 
kadry medycznej najbardziej istotnej 
z punktu widzenia przeciwdziałania 
COVID-19. Zamysłem Ministra Zdrowia 
było również ograniczenie różnic w wa-
runkach wynagradzania osób zatrudnio-
nych na stałe w podmiocie leczniczym 
umieszczonym w wykazie opracowanym 
przez właściwego miejscowo dyrektora 
oddziału wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w  porozumieniu 
z wojewodą, z osobami skierowanymi 
do tego podmiotu leczniczego decyzją 
wojewody w trybie art. 47 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1845 
z późn. zm.). Ocenę, czy wskazane wyżej 
zamierzenia Ministerstwa Zdrowia zosta-
ły osiągnięte, pozostawiam środowisku 
medycznemu.
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dr n. med. Grzegorz Czajkowski 
Sekretarz ORL w Szczecinie

dr n. med. Magda Wiśniewska 
Prezes ORL w Szczecinie

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
pracowała w następującym składzie:
• Okręgowa Rada Lekarska:

 – Michał Bielewicz – Z-ca Sekretarza
 – Michał Bulsa
 – Aneta Cymbaluk-Płoska
 – Sławomir Cyprys
 – Grzegorz Czajkowski – Sekretarz
 – Zenon Czajkowski
 – Karolina Dudka
 – Wiesława Fabian
 – Maciej Górski – Skarbnik
 – Adam Kozłowski
 – Wiesław Kupiński – Wiceprezes
 – Magdalena Mączka
 – Mariusz Pietrzak
 – Karol Ptak
 – Krzysztof Rękawek – Wiceprezes
 – Maciej Romanowski
 – Agnieszka Ruchała-Tyszler
 – Rafał Rzepka
 – Franciszka Siadkowska
 – Krzysztof Sommerfeld
 – Tadeusz Sulikowski
 – Iwona Szydłowska
 – Małgorzata Szydłowska
 – Monika Szymańska
 – Jerzy Szymczak
 – Łukasz Tyszler – Wiceprezes
 – Beata Urbańska
 – Jerzy Wiatrow
 – Magda Wiśniewska – Prezes
 – Mariusz Zarzycki
 – Marleta Zienkiewicz

• Prezydium ORL:
 – Magda Wiśniewska – prezes
 – Wiesław Kupiński – wiceprezes
 – Krzysztof Rękawek – wiceprezes
 – Łukasz Tyszler – wiceprezes
 – Grzegorz Czajkowski – sekretarz
 – Michał Bielewicz – z-ca sekretarza
 – Maciej Górski – skarbnik
 – Członkowie Prezydium:

 – Aneta Cymbaluk-Płoska
 – Sławomir Cyprys
 – Mariusz Pietrzak

 – Agnieszka Ruchała-Tyszler
 – Tadeusz Sulikowski
 – Mariusz Zarzycki.

Okręgowa Rada Lekarska w okresie 
sprawozdawczym swoje działania mu-
siała dostosować do występującej niemal 
nieprzerwanie od marca 2020 r. epide-
mii COVID-19. Wszystkie zaplanowane 
imprezy integracyjne, jak również wiele 
inicjatyw szkoleniowych zaplanowanych 
na ten rok, byliśmy zmuszeni odwołać. Ze 
względu na istniejące zakazy i ograniczenia 
dot. zgromadzeń i spotkań, w celu zmini-
malizowania ryzyka zakażeń w środowisku 
lekarskim, od czasu wybuchu epidemii 
wszelkie szkolenia organizowane przez izbę 
odbywały się w formie online. W ślad za 
rekomendacjami Ministra Zdrowia, Głów-
nego Inspektora Sanitarnego i Wojewody 
Zachodniopomorskiego oraz z uwagi na 
ryzyko epidemii COVID-19 już w marcu 
Prezes ORL w Szczecinie zwróciła się 
z prośbą do lekarzy i lekarzy dentystów 
naszej izby o odwołanie wszystkich pla-
nowanych zgromadzeń lekarzy i lekarzy 
dentystów (konferencji, kursów, szko-
leń itp.) oraz nieuczestniczenie w takich 
wydarzeniach. 

Wykorzystując możliwości prawne 
wynikające z przepisów Ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych wszystkie po-
siedzenia ORL w Szczecinie od początku 
epidemii odbywały się wyłącznie z wykorzy-
staniem środków bezpośredniego porozu-
miewania na odległość (wideokonferencji), 
w tym również wiele decyzji (uchwał) po-
dejmowanych było w trybie obiegowym.

Łącznie w 2020 roku odbyło się: dzie-
więć posiedzeń Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie, w tym trzy stacjonarne 
i sześć z wykorzystaniem środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość 
(wideokonferencji) oraz dziewięć stacjonar-
nych posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie i sześć spotkań 
członków Prezydium prowadzonych w for-
mie wideokonferencji.

Średnia frekwencja wyniosła: 72% na 
posiedzeniach Rady i 71% na posiedzeniach 
Prezydium.

Podjętych zostało 711 uchwał, z czego:
• 444 dot. zmian w rejestrze lekarzy 

(w  tym: przyznanie stałego prawa 
wykonywania zawodu – 197, przyzna-
nie ograniczonego prawa wykonywa-
nia zawodu – 145, przyjęcie z innych 
izb – 32, przyjęcie obcokrajowców lub 
przedłużenie im prawa wykonywania 
zawodu – 29, wskazanie miejsc stażo-
wych – 27, wydanie duplikatu prawa 
wykonywania zawodu – 10, przyznanie 
prawa wykonywania zawodu po uzyska-
niu obywatelstwa polskiego – 2, przy-
znanie prawa wykonywania zawodu po 
uznaniu kwalifikacji formalnych – 2),

• 119 ws. zmian w rejestrze praktyk le-
karskich obejmujących: 161 wpisów 
dot. pierwszej rejestracji (22 uchwały 
zbiorcze), 271 zmian dotychczasowych 
wpisów w rejestrze (22 uchwały zbior-
cze) oraz 75 wykreśleń praktyki z re-
jestru (75 uchwał), 

• 12 dot. podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe lekarzy 
i lekarzy dentystów (sześć uchwał dot. 
zmian w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe le-
karzy i lekarzy dentystów, pięć uchwał 
w sprawie potwierdzenia spełnienia wa-
runków kształcenia bez wpisu zmiany 
do rejestru, jedna uchwała dotycząca 
wpisu nowego podmiotu do rejestru). 
W tym miejscu wspomnieć należy, 
że w związku z lipcową nowelizacją 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty dotychczas prowadzony przez 
ORL w Szczecinie rejestr podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomo-
we lekarzy i lekarzy dentystów, z dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od 
8 sierpnia 2020 r., stał się rejestrem 
podmiotów prowadzących ustawicz-
ny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy 
dentystów,

• 136 dot. pozostałych spraw.
Wydanych zostało 15 opinii o kandy-

datach na stanowiska konsultantów woje-
wódzkich w poszczególnych dziedzinach 

Sprawozdanie z działalności  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Szczecinie w 2020 roku
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medycyny, trzy rekomendacje kandydatów 
na konsultantów krajowych oraz jednego 
kandydata na stanowisko biegłego sądowego.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczeci-
nie desygnowała jednego przedstawiciela 
do rady społecznej podmiotu leczniczego. 
Wskazała swoich przedstawicieli do 29 
składów komisji konkursowych na stanowi-
ska kierownicze w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcą (z-cy kierow-
nika, pielęgniarki naczelnej, pielęgniarki 
oddziałowej i położnej oddziałowej).

Delegowanych zostało dwóch członków 
Rady do kontroli podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, przeprowadzanych 
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 

Okręgowa Rada Lekarska w Szczeci-
nie wystawiła na podstawie przepisów UE 
łącznie 79 zaświadczeń, z czego 34 po-
twierdzające formalne kwalifikacje człon-
ków OIL w Szczecinie oraz 45 dotyczących 
postawy etycznej.

Wydanych zostało 116 zarządzeń Preze-
sa ORL w Szczecinie w sprawach skreślenia 
z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie (38 z powodu przeniesienia 
się lekarza do innej izby, 14 wskutek zrze-
czenia się prawa wykonywania zawodu, 
62 z powodu śmierci), jedno zarządzenie 
w związku z zawieszeniem prawa wyko-
nywania zawodu, jedno zarządzenie ws. 
wysłania informacji w trybie ostrzeże-
nia w systemie IMI oraz sześć zarządzeń 
w sprawach organizacyjnych biura izby.

W 2020 r. Okręgowa Rada Lekarska 
w Szczecinie i jej Prezydium wydały 13 
stanowisk i osiem apeli w sprawach dot. 
bieżących spraw związanych z ochroną 
zdrowia oraz wykonywaniem zawodu le-
karza i lekarza dentysty, w tym przede 
wszystkim związanych z występującymi 
w środowisku problemami związanymi 
z epidemią koronawirusa, m.in.:
• stanowiska w sprawie sytuacji zwią-

zanej z koronawirusem SARS-CoV-2 
i niedoborów środków ochrony osobistej 
oraz sprawie wynagradzania lekarzy 
i lekarzy dentystów w okresie podle-
gania obowiązkowej kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych,

• apele do władz RP oraz organów 
centralnych o  spójność przekazów 
w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2, 
w sprawie ustalenia cen urzędowych 
na środki ochrony indywidualnej oraz 
w sprawie tarczy antykryzysowej, 

• apele do Naczelnej Rady Lekarskiej 
o pilne podjęcie rozmów z władzami 
RP w sprawie ustalenia cen urzędo-
wych na środki ochrony indywidualnej 

oraz środki dezynfekcji dla personelu 
medycznego, jak również umożliwie-
nie lekarzom i lekarzom dentystom ich 
zakupu oraz o pilne podjęcie działań 
mających na celu ochronę lekarzy i le-
karzy dentystów w związku z epidemią 
COVID-19, 

• apele do Narodowego Funduszu Zdro-
wia o pilne podjęcie decyzji umożli-
wiających wprowadzenie rotacyjności 
w funkcjonowaniu gabinetów i poradni 
w ramach zawartych umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
o wprowadzenie zmian do zarządzenia 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i re-
alizacji umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 
stomatologiczne.
Występując w obronie interesów leka-

rzy pracujących po drugiej stronie naszej 
granicy, którzy w związku z epidemią pod-
legali obowiązkowej kwarantannie, pod 
koniec kwietnia 2020 r. Prezydium ORL 
w Szczecinie wydało stanowisko w przed-
miocie projektu rozporządzenia Rady Mini-
strów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, wskazując, 
że proponowane w projekcie rozwiązania 
znacząco ograniczają wolność poruszania 
się po terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz wyboru miejsca zamieszkania 
i pobytu, o którym mowa w art. 52 ust. 1 
Konstytucji RP, a która może podlegać ogra-
niczeniom określonym wyłącznie w usta-
wie. Zaapelowaliśmy o równe traktowanie 
wszystkich obywateli RP. 

Wobec braku oczekiwanej zmiany ww. 
rozporządzenia 8 maja 2020 r. na przej-
ściu granicznym w Lubieszynie odbył się 
protest medyków, w którym udział wzięli 
przedstawiciele Rady. Dopiero rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 
2020 r. w  sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
zniesiony został obowiązek poddania się 
kwarantannie przez pracowników medycz-
nych wracających do kraju.

Rada w pełni poparła ogólnopolską 
akcję lekarzy dentystów zainicjowaną 
pod koniec stycznia 2020 r. przez Ko-
misję Stomatologiczną Naczelnej Rady 
Lekarskiej, której celem była zmiana wa-
runków finansowych umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie stomatologiczne zawartych z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia, polegająca 

na urealnieniu wysokości kontraktów do 
aktualnych kosztów ich realizacji.

Działania ORL w Szczecinie to również 
organizowanie i prowadzenie doskonale-
nia zawodowego. Mimo znacznych ograni-
czeń spowodowanych epidemią w 2020 r. 
udało nam się zorganizować 15 szkoleń 
(konferencji, kursów i warsztatów, kursów 
specjalizacyjnych – odbywanych w formie 
stacjonarnej i online), w których uczest-
niczyło 299 osób. 

Były to: 
• kursy dedykowane lekarzom z zakresu 

USG i anestezjologii, 
• kursy dla lekarzy kwalifikujących do 

szczepień ochronnych, 
• szkolenia dla lekarzy i lekarzy den-

tystów obejmujące tematykę praw-
ną związaną z: błędem medycznym, 
odpowiedzialnością cywilną i karną, 
odbywaniem stażu podyplomowego, 
z sytuacją lekarza i lekarza dentysty 
w czasach epidemii COVID-19, 

• szkolenia dla lekarzy i lekarzy den-
tystów dot. pisania prac naukowych 
i robienia doktoratu, 

• kursy skierowane do lekarzy denty-
stów dot. cięć, projektowania płatów 
i techniki szycia w chirurgii periodon-
tologicznej i chirurgii śluzówkowo-
-dziąsłowej. 
Nie zabrakło również obowiązkowych 

kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i le-
karzy dentystów z przetaczania krwi i jej 
składników, które zostały zorganizowane 
w porozumieniu z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ 
w Szczecinie.

Tegoroczne szkolenia dla stażystów 
organizowane we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim odbywały się wyłącznie 
w formie online. Łącznie nasza izba prze-
prowadziła 39 takich szkoleń, w których 
uczestniczyło 153 stażystów. 

Okręgowa Rada Lekarska w Szcze-
cinie realizując ustawowy obowiązek 
przejmowania, przechowywania i archi-
wizacji dokumentacji medycznej po zmar-
łych praktykujących lekarzach w 2020 r. 
przejęła 7 m bieżących dokumentacji po 
zmarłym lekarzu dentyście. Według stanu 
na 31.12.2020 r. Rada była w posiadaniu 
ogółem 17 m. b. dokumentacji medycznej 
po czterech członkach naszej izby. Przyjęta 
przez ORL w Szczecinie w ubiegłym roku 
„Instrukcja postępowania w zakresie przej-
mowania, przechowywania i udostępniania 
dokumentacji medycznej po zmarłych le-
karzach i lekarzach dentystach, członkach 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
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wykonujących zawód w formie praktyki 
zawodowej w rozumieniu art. 5 Ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej” znacznie ułatwiła nasze dzia-
łania w tym zakresie. 

Działania Rady to również prowadzenie 
różnych form samopomocy, świadczenia 
socjalne dla członków OIL w Szczecinie 
i ich rodzin oraz pomoc prawna.

W  roku sprawozdawczym udzielo-
na została 174 osobom pomoc socjalna. 
Przyznanych zostało dziewięć zapomóg 
finansowych, w tym również losowych, na 
łączną kwotę 46 000 zł, 136 zasiłków z ty-
tułu urodzenia/ adopcji dziecka w kwocie 
139 000 zł oraz 29 zasiłków pogrzebowych 
w kwocie 43 500 zł. 

W 2020 roku mieliśmy 29 lekarzy i leka-
rzy dentystów obchodzących 90. urodziny. 
Zgodnie z wieloletnią już tradycją kierowa-
ny był do Jubilatów list gratulacyjny oraz 
upominek pieniężny w wysokości 1000 zł. 
Z wielką radością przyjmujemy fakt, że 
z roku na rok liczba 90-latków wzrasta.

W związku z panującą sytuacją epi-
demiologiczną ORL w Szczecinie podej-
mowała wiele działań, oferując realne 
wsparcie wszystkim, którzy potrzebowali 
takiej pomocy. W ramach prowadzonych 
w tym zakresie przez Radę akcji można 
wymienić:
• „Mieszkania dla lekarzy”. W tym celu 

skierowaliśmy apel do właścicieli hoteli 
i pensjonatów oraz rektorów uczelni 
wyższych o udostępnienie miejsc dla 
lekarzy działających na pierwszej linii 
frontu walki z epidemią najbardziej na-
rażonych na jej skutki. Do izby wpłynęły 
64 oferty udostępnienia mieszkań/pokoi 
bezpłatnie lub odpłatnie. Na nasz apel 
odpowiedział również Prezydent Miasta 
Szczecin Piotr Krzystek, który oddał do 
dyspozycji personelu medycznego Hotel 
Dana w Szczecinie. Z tej formy pomocy 
skorzystało 12 lekarzy naszej izby.

• „Pomoc lekarzom w  czynnościach 
dnia codziennego”. Widząc potrzebę 
wsparcia i pomocy w czynnościach 
dnia codziennego w czasie epidemii 
opublikowany został apel o poszukiwa-
niu wolontariuszy oferujących pomoc 
lekarzom w zrobieniu zakupów, opieki 
nad ich dziećmi lub zwierzętami. Udało 
nam się zebrać oferty 79 wolontariuszy 
chcących pomóc.

• „Badanie w kierunku SARS-CoV-2 – 
propozycja dla członków OIL w Szcze-
cinie”. Rada zdając sobie sprawę 
z dużego zainteresowania lekarzy i le-
karzy dentystów pracujących prywatnie 

(tj. poza lecznictwem zamkniętym) 
wykonaniem przesiewowego badania 
w kierunku SARS-CoV-2 podjęła dzia-
łania w celu umożliwienia wykona-
nia takich badań. Dzięki nawiązanej 
współpracy z Diagnostyką Sp. z o.o. nasi 
członkowie mieli możliwość wykona-
nia w punkcie szczepień w Szczecinie 
takiego badania po niższej, specjalnej 
dla członków OIL w Szczecinie, cenie.

• „Ochotnicy do pracy przy zwalcza-
niu epidemii COVID-19”. W związku 
z docierającymi informacjami o coraz 
większych brakach personelu medycz-
nego, szczególnie w szpitalach zakaź-
nych – covidowych Rada zwróciła się 
do członków naszej izby o pomoc oraz 
dobrowolne wsparcie koleżanek i kole-
gów lekarzy działających na pierwszej 
linii frontu w walce z koronawirusem. 
Wszystkie zgłoszenia do pracy przy 
zwalczaniu epidemii przesyłane były 
do Wojewody Zachodniopomorskiego, 
który chętne kierował osoby do pracy 
przy epidemii na podstawie art. 47 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
W tym miejscu pragniemy serdecznie 
podziękować wszystkim tym członkom 
naszej izby, którzy dobrowolnie się zgło-
sili i podjęli trud pracy przy chorych 
na COVID-19.

• „Środki ochrony osobistej”. ORL 
w Szczecinie mając na uwadze trud-
ności w  zakupie środków ochrony 
osobistej, jakie dotknęły szczególnie 
w początkowej fazie epidemii lekarzy 
i lekarzy dentystów prowadzących pry-
watne gabinety, podjęła działania ma-
jące na celu umożliwienie ich zakupu 
po cenach zbliżonych do cen oferowa-
nych szpitalom. Każdy zainteresowany 
otrzymywał informacje z danymi kon-
taktowymi firmy/hurtowni oferującej 
środki ochrony osobistej. 
W maju i czerwcu 2020 r. dystrybuo-

waliśmy otrzymane od Fundacji Lekarze 
Lekarzom przy NIL dzięki darowiźnie Kul-
czyk Foundation środki ochrony osobistej. 
Łącznie przekazanych zostało do szpitali 
oraz rozdysponowanych indywidualnie 
wśród członków naszej izby czynnych za-
wodowo 34 000 maseczek chirurgicznych, 
50 400 masek FFP N95, 3350 kombine-
zonów, 3200 gogli oraz 3400 przyłbic. Po-
wyższe nastąpiło w oparciu o rekomendacje 
Zespołu powołanego uchwałą nr 49/20/P-
-VIII Prezydium NRL z 19.03.2020 r. doty-
czące dystrybucji indywidualnych środków 
ochronnych pochodzących z  zakupów 

Fundacji Lekarze Lekarzom. Przez wiele 
dni pracownicy biura OIL w Szczecinie 
wraz z harcerzami z Okręgu Północno-
-Zachodniego ZHR Obwód Szczeciński 
ZHR oraz studentami z Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland przygotowywali pakiety 
środków ochrony osobistej. Bardzo sprawny 
podział środków i ich dystrybucja odbywały 
się właśnie dzięki zaangażowaniu pracow-
ników OIL w Szczecinie, wolontariuszy 
oraz delegatów na OZL OIL w Szczecinie 
z poszczególnych powiatów, za co bardzo 
dziękujemy. Łącznie obdarowanych zostało 
3484 członków naszej izby, w tym 2706 
lekarzy oraz 778 lekarzy dentystów.

Otrzymane dodatkowo w  sierpniu 
2020 r. 5520 półmaski filtrujące FFP2 
z Fundacji Lekarze Lekarzom przy NIL 
Rada także rozdzieliła wśród członków 
naszej izby deklarujących chęć otrzyma-
nia takiej pomocy. Obdarowanych zostało 
368 osób, w tym 289 lekarzy i 79 lekarzy 
dentystów.

Rada pamiętając również o bezpie-
czeństwie i zdrowiu Seniorów przesłała 
każdemu z nich na adres domowy pakiet 
trzech masek ochronnych wielokrotnego 
użytku. Łącznie wysłanych zostało niemal 
2000 masek, które otrzymaliśmy dzięki 
nawiązaniu współpracy z paniami szyją-
cymi maski na terenie Szczecina, w tym 
również w ramach grupy „Szczecinianki 
szyją maseczki” oraz innych osób chcących 
pomagać medykom w tak trudnym okresie. 

Dnia 28.11.2020 r. opublikowana zosta-
ła nowelizacja „ustawy covidowej”. Z mo-
mentem jej wejścia w życie nałożony został 
na izby lekarskie obowiązek przekazania 
Wojewodzie lub Ministrowi Zdrowia (na 
ich wniosek) wykazu członków izby, którzy 
w drodze decyzji administracyjnej tych 
organów mogą zostać skierowani do pracy 
przy zwalczaniu epidemii. Rada – nie chcąc 
aby na listach, które zmuszona była przeka-
zać, znalazł się lekarz lub lekarz dentysta 
spełniający przesłanki wyłączające do skie-
rowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, 
o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi – zwróciła się 
do wszystkich członków izby o przesłanie 
stosownych oświadczeń na opracowanym 
przez nas wzorze. Na nasz apel odpowie-
działo 1235 lekarzy i lekarzy dentystów.

I choć epidemia od marca znacznie 
ograniczyła możliwości udzielania porad 
prawnych w formie stacjonarnej w siedzi-
bie, radcy prawni izby telefonicznie i e-mai-
lowo udzielali pomocy prawnej członkom 
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OIL w  Szczecinie. Łącznie w  okresie 
sprawozdawczym udzielono 486 porad, 
z czego telefonicznych 363, e-mailowych 
123. Dodatkowo w każdym wydaniu Vox 
Medici publikowane były przygotowane 
przez kancelarię prawną izby artykuły.

Rada prowadziła też działania w za-
kresie profilaktyki zdrowotnej. Mając na 
uwadze trudności z nabyciem szczepionek 
przeciwko grypie, na które w dobie pande-
mii było jeszcze większe zapotrzebowanie 
niż w latach ubiegłych, na wniosek Prze-
wodniczącej Koła Seniora, ORL w Szcze-
cinie sfinansowała 100 szczepień przeciw 
grypie dedykowane Seniorom. Szczepienia 
były przeprowadzone w NZOZ Przychodnia 
Medycyny Rodzinnej W. Fabian Spółka 
Jawna w Szczecinie. 

Ponadto w wyniku rozmów prowadzo-
nych przez Prezesa NRL z Ministrem Zdro-
wia nt. przekazania izbom okręgowym do 
dystrybucji szczepionek przeciwko grypie, 
OIL w Szczecinie otrzymała 300 dawek 
szczepionek. Niestety, z uwagi na stawia-
ne przez Ministerstwo Zdrowia i Agencję 
Rezerw Materiałowych wymogi, szczepion-
ka nie mogła być dostarczona do izb (jak 
pierwotnie zakładano), ale wyłącznie do 
podmiotu leczniczego, który gwarantował 
zapewnienie właściwych warunków do jej 
przechowywania i zaszczepienia, Rada 
musiała wycofać się z pierwotnego pomysłu 
dystrybucji i szczepienia w siedzibie izby. 
Ostatecznie ta akcja szczepień zaplanowa-
na na okres grudzień 2020–styczeń 2021 
przeprowadzona została we współpracy 
z NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzin-
nej W. Fabian Spółka Jawna w Szczecinie. 
Jeszcze w grudniu z tych szczepionek sko-
rzystało 152 członków OIL w Szczecinie.

ORL w Szczecinie w 2020 r. wydała 
pięć numerów biuletynu informacyjne-
go Vox Medici. Bieżąca polityka infor-
macyjna prowadzona była również za 
pośrednictwem strony internetowej OIL 
w Szczecinie, BIP, Facebook oraz przesy-
łanego mailowo do członków naszej izby 
newslettera.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
w 2020 r. na wniosek Kapituły Honorowego 
Członka OIL w Szczecinie przyznała prof. 
dr. hab. n. med. Tomaszowi Grodzkiemu 
tytuł Honorowego Członka Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie. 

Pierwszy raz w 2020 r. przyznany został 
przez Radę tytuł Mentora. Wyróżnienie to 
otrzymali: lek. Joanna Łasecka-Zadrożna 
oraz lek. Iwona Witkiewicz. Tytuł ten nadawa-
ny jest szczególnie zasłużonym dla środowi-
ska lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego 

w przekazywaniu wiedzy i kwalifikacji za-
wodowych, lub za szczególne podejście do 
początkujących adeptów sztuki lekarskiej 
i lekarsko-dentystycznej lub zasłużonym 
w organizacji szkolenia i doszkalania leka-
rzy i lekarzy dentystów. 

Niestety epidemia uniemożliwiła uro-
czyste wręczenie ww. odznaczeń, które 
zmuszeni byliśmy odłożyć w czasie.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
wyróżniła również lekarzy, którzy w 2019 r. 
zdali egzamin specjalizacyjny z wyróż-
nieniem lub wynikiem bardzo dobrym, 
po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego. 
Przyznane zostały trzy nagrody specjaliza-
cyjne: prof. dr. hab. n. med. Kazimierzowi 
Ciechanowskiemu, dr. n. med. Pawłowi 
Wawrykowi, lek. Dominikowi Skupińskie-
mu. Wręczenie nagród za egzamin spe-
cjalizacyjny odbyło się jeszcze na lutowym 
posiedzeniu Rady.

Epidemia uniemożliwiła również or-
ganizację w siedzibie izby cyklicznych 
spotkań dla naszych Seniorów, którzy za-
wsze licznie brali w nich udział, a które 
od marca zostały wstrzymane. 

Organizacja corocznie obchodzonej 
w izbie uroczystości jubileuszu 50-lecia 
dyplomu, tzw. Eskulapów, także musiała 
zostać odwołana.

Zrezygnować musieliśmy również 
z uroczystego wręczenia praw wykony-
wania zawodu nowo przyjętym w poczet 
członków OIL w Szczecinie absolwentom 
uczelni medycznych skierowanych na staż 
podyplomowy. Dokumenty praw wykony-
wania zawodu wydawane były poszczegól-
nym stażystom przez pracowników biura 
izby w wydzielonym do tego pomieszczeniu 
biura i przy zachowaniu maksymalnych 
rygorów sanitarnych. 

W roku sprawozdawczym kontynuo-
wano egzekucję zaległych składek człon-
kowskich. Wysłano 872 upomnienia dot. 
zaległości w opłacaniu składek oraz 352 
wezwania z kancelarii. 

Ogólnie w 2020 r. ściągalność składek 
wyniosła 82% (nie wliczając opłaconych 
zaległości składkowych z lat ubiegłych). 

Na wniosek lekarzy podpisanych zosta-
ło 12 porozumień o rozłożeniu na raty zale-
głych składek na łączną kwotę 33 623,79 zł.

Rada, na wniosek Komisji Finansowej, 
podejmowała decyzje ws. umorzenia lub 
zwolnienia z opłacania składek członkow-
skich. Łącznie rozpatrzonych zostało 126 
wniosków. Wartość umorzeń w okresie 
sprawozdawczym wyniosła 32 700 zł.

Pod koniec 2020 r. w celu łatwiejszej 
identyfikacji wpłat składkowych oraz jej 

ewidencji wprowadzone zostały indywi-
dualne konta bankowe do wpłat składek, 
przypisane każdemu lekarzowi/lekarzowi 
dentyście wg nr PWZ. 

Działania Rady w okresie sprawozdaw-
czym koncentrowały się również na nowej 
siedzibie OIL w Szczecinie. Po uprawomoc-
nieniu się pozwolenia na budowę, ORL 
w Szczecinie, pod koniec lutego ogłoszone 
zostało postępowanie o udzielenie zamówie-
nia na wykonanie robót budowlanych wcho-
dzących w zakres zadania inwestycyjnego 
pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa bu-
dynku biurowego o salę konferencyjną, wy-
burzenie budynku garażowego, przebudowa 
zagospodarowania i infrastruktury” – ETAP 
1. W związku z wpłynięciem tylko jednej 
oferty, której kwota znacząco przekraczała 
ujęte w kosztorysach inwestorskich kosz-
ty, w kwietniu unieważnione zostało ww. 
postępowanie i ogłoszone nowe. Na opub-
likowane ponownie ogłoszenie w sprawie 
postępowania o udzielenie zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych złożone zo-
stały cztery oferty, z których wybrana został 
oferta Firmy Handlowo-Usługowej „GEKO” 
Wojciech Gryczka. Umowa na roboty bu-
dowlane podpisana została 22.07.2020 r., co 
zapoczątkowało prace budowlane związane 
z realizacją I ETAPU. I choć pierwotny ter-
min zakończenia prac przewidziany umową 
wyznaczony był na koniec grudnia, niestety 
w związku z koniecznością wykonania robót 
zamiennych i dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy z wykonawcą robót budowlanych, 
konieczne okazało się przedłużenie rea-
lizacji inwestycji, co skutkowało również 
wzrostem kwoty wynagrodzenia umowne-
go. Rada publikowała stosowne informacje 
w tym zakresie na stronie internetowej izby 
w zakładce dedykowanej nowej siedzibie.

Szczegółowe dane finansowe znajdują 
się w sprawozdaniu finansowym, przed-
stawionym przez Skarbnika.

Dokładny opis wszystkich działań po-
dejmowanych przez poszczególne Komisje 
problemowe i Koła Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie oraz Komisję Bioetyczną 
w okresie sprawozdawczym są przedmio-
tem odrębnych sprawozdań.

Składamy serdeczne podziękowania 
koleżankom i kolegom działającym na rzecz 
OIL w Szczecinie, członkom poszczegól-
nych komisji i kół za inicjatywę, zaan-
gażowanie i ich aktywny udział w życiu 
samorządu zawodowego.

Dziękujemy również pracownikom 
biura za pomoc w wykonywaniu nałożo-
nych na naszą izbę obowiązków.
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dr n. med. Maciej Górski 
Skarbnik ORL w Szczecinie

Działalność finansowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
opiera się przede wszystkim na założeniach określonych ustawą 
z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 
965 z późn. zm.) oraz uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 
24.02.2003 r. Nr 44-03-IV w sprawie zasad gospodarki finanso-
wej samorządu lekarzy z późn. zm. Sprawozdanie finansowe OIL 
w Szczecinie sporządzane jest na podstawie ksiąg rachunkowych, 
prowadzonych zgodnie z zasadami rachunkowości dopuszczonych 
ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 217) oraz określonych na jej podstawie „Zasad rachunkowości 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie” (uchwała Nr 59/2019/
VIII ORL w Szczecinie z dnia 25.09.2019 r.). 

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie nie podlega wpisowi do 
Krajowego Rejestru Sądowego i nie jest płatnikiem podatku VAT.

Działalność OIL w Szczecinie finansowana jest głównie ze 
składek członkowskich, które niezmiennie od stycznia 2015 r. 
wynoszą 60 zł lub 10 zł, zgodnie z uchwałą 27/14/VII Naczel-
nej Rady Lekarskiej z dnia 5.09.2014 r. zmienioną uchwałą nr 
4/15/P-VII z dnia 13.02.2015 r. Na jej podstawie wszyscy lekarze 
i lekarze dentyści po ukończeniu 75. r.ż. są zwolnieni z obowiązku 
opłacania składki członkowskiej na rzecz izby. 

W 2020 r. odnotowano wyższe od założonych wpływy z tytułu 
składek członkowskich. W preliminarzu budżetowym przyjęto 
wpływy na poziomie 3 600 000 zł. Przychody ze składek w 2020 r. 
wyniosły 3 882 506 zł. 

Analiza salda na poszczególnych kontach pozwala na bieżące 
monitorowanie składek. W przypadku stwierdzenia zaległości 
przekraczających sześć miesięcy rozpoczyna się procedurę win-
dykacyjną. Od zaległości powyżej sześć miesięcy naliczane są 
odsetki. W roku sprawozdawczym przychody z tytułu odsetek od 
nieterminowych wpłat składek wyniosły 55 771 zł, co stanowiło 
223,08% wykonania.

W celu łatwiejszej identyfikacji wpłat składkowych oraz 
usprawnienia ich ewidencji w II półroczu 2020 r. podjęto działania 
zmierzające do wprowadzenia indywidualnych kont bankowych 
do wpłat składek przypisanych wszystkim członkom naszej izby. 
Wysłane pod koniec 2020 r. pisma informujące o zaległościach 
w opłacaniu składek zwierały już numery indywidualnych kont. 

Dodatkowymi źródłami finansowania działalności OIL 
w Szczecinie są wpływy z: opłat z tytułu wpisu do rejestru prak-
tyk lekarskich, opłat za wydane zaświadczenia oraz duplikaty 
praw wykonywania zawodu, opłat za szkolenia, opłat za opinie 
Komisji Bioetycznej, zwroty kosztów zasądzonych z postępowań 
dyscyplinarnych i wpływy z działalności gospodarczej oraz re-
fundacja środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia (za czyn-
ności administracyjne związane z realizacją zadań, o których 
mowa w ustawach o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz Urzędu Marszałkowskiego (za 

czynności administracyjne związane ze stażem podyplomowym 
oraz z zabezpieczeniem i koordynacją szkoleń niezbędnych do 
jego zaliczenia). Źródłem finansowania są również odsetki od 
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki 
od nieterminowych wpłat składek członkowskich.

Preliminarz budżetowy OIL w Szczecinie na 2020 rok został 
przygotowany w układzie zadaniowym. Wykonanie budżetu jest 
miernikiem efektywności realizacji poszczególnych zadań.

W preliminarzu budżetowym na rok 2020 zakładano uzy-
skanie przychodów na poziomie 4 433 000 zł, natomiast wydatki 
szacowano na kwotę 4 432 800 zł, w tym:
a) obowiązkowy odpis na NIL – 540 000 zł,
b) pozostałe koszty – 3 892 800 zł.

Zaplanowany wynik finansowy na 2020 r. stanowił dochód 
w wysokości 200 zł.

W 2020 r. OIL w Szczecinie zrealizowała plan przychodów 
na poziomie 103,61% założeń rocznych. Wydatki bez odpisu na 
NIL wyniosły 63,99%. 

Niezrealizowanie zaplanowanych w preliminarzu budżetowym 
na 2020 r. wydatków związane jest bezpośrednio z ogłoszonym 
na terenie Polski stanem epidemii, który uniemożliwił realizację 
części zadań statutowych, w tym m.in. organizację wielu szkoleń 
oraz wydarzeń sportowych i integracyjnych. 

Uchwałą nr 88/2020/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie dokonano przesunięć wydatków pomiędzy poszczególnymi 
pozycjami budżetu:
• zmniejszono koszty Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji 

o 15 000 zł na rzecz Komisji Socjalnej,
• zmniejszono koszty na zakup materiałów biurowych o 2000 zł. 

Kwota 2000 zł została przeznaczona na „inne materiały”. 
Pozycja „Inne materiały” obejmuje między innymi środki 
czystości i środki do dezynfekcji, które z uwagi na epidemię 
musieliśmy zakupić w znacznie większych ilościach aniżeli 
zaplanowane,

• zmniejszono pozycję „Usługi prawne, doradcze” o 15 000 zł na 
rzecz „Usług informatycznych”, z których w okresie epidemii 
OIL w Szczecinie korzystała w znacznie szerszym zakresie 
niż planowany, co związane było m.in. ze zdalnymi posie-
dzeniami organów i komisji problemowych oraz szkoleniami 
prowadzonymi w formie online).
Biorąc pod uwagę trudną sytuację dzierżawcy pomieszczeń 

Klubu Remedium spowodowaną ograniczeniami wynikającymi 
z epidemii, w tym w szczególności ograniczeniem działalności 
ze względu na tzw. lock down w branży gastronomicznej w mie-
siącach: marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień 
2020 r., Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie Uchwałą nr 
96/2020/VIII z dnia 29.12.2020 r. postanowiła zwolnić częściowo 
dzierżawcę (co nastąpiło na jego wniosek) z opłat za dzierżawę 
pomieszczeń oraz media:
• za miesiące: marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, 

grudzień 2020 r. obniżono czynsz z 3500 zł do 1750 zł oraz 

Sprawozdanie finansowe
OIL w Szczecinie za rok 2020
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zwolniono z opłat za energię elektryczną, ogrzewanie po-
mieszczeń oraz zużycie wody.
Ponadto korzystając z możliwości wynikających z ustawy 

z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) dnia 11.05.2020 r. został 
złożony wniosek do ZUS-u o zwolnienie z opłacania należności 
z tytułu składek za miesiące marzec–maj 2020 r. OIL w Szcze-
cinie została zwolniona z opłacania składek w wysokości 50% 
za wskazane we wniosku miesiące. Kwota zwolnienia wyniosła 
37 355,85 zł. 

Przychody w OIL w 2020 roku

Przychody Wykonanie

Działalność statutowa 4 078 048

Refundacje 283 480

Przychody finansowe 73 503

Działalność gospodarcza 102 936

Inne przychody 38 713

Razem 4 576 680

Koszty działalności samorządu lekarskiego w 2020 r.
Uzyskane przez OIL w Szczecinie przychody z tytułu skła-
dek w pierwszej kolejności pomniejszane są o obowiązkowy 
odpis na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej. Odpis ustalo-
ny w wysokości 15% naliczany jest od wpłaconej składki 
członkowskiej. W 2020 r. odpis wyniósł 581 364 zł. Jest 
on wyższy od planowanego o 7,66%. Wyższy niż zakładany 
odpis na rzecz NIL jest konsekwencją wyższego przychodu 
z tytułu składek. 

Koszty działalności statutowej wyniosły 754 042 zł i sta-
nowią 42,88% planowanych wydatków. Kwota niewykona-
nych wydatków w stosunku do wielkości zaplanowanych 
wyniosła 1 004 358 zł. Ogłoszony stan epidemii ograniczył 
prowadzenie przez OIL w Szczecinie określonych działal-
ności statutowych. 

Na dzień 31.12.2020 r. w kasie i rachunkach bankowych 
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie posiadała środki finan-
sowe na łączną kwotę 4 083 586,13 zł, w tym: 

Kasa 29 338,71

Bank Pekao SA 671 924,85

ING Bank Śląski 1 821 839,46

PEKAO – dobry zysk (lokata) 58 514,11

ING Bank Śląski (lokata) 1 501 969,00

Oprócz zgromadzonych środków finansowych OIL w Szcze-
cinie posiada majątek trwały, którego wartość nominalna brutto 
na koniec 2020 r. wynosiła 2 802 864,38 zł. 

Wartość brutto środków trwałych 2 802 864,36

Wartość umorzenia środków trwałych 1 387 077,66

Wartość netto 1 415 786,70

Grunty własne w cenie zakupu 186 440,20

Istotną dla finansów OIL w Szczecinie w 2020 r. była spra-
wa nowej siedziby przy ul. Wieniawskiego. Po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego 
pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego o salę 
konferencyjną, wyburzenie budynku garażowego, przebudowa 
zagospodarowania i infrastruktury” – ETAP 1. OIL w Szczecinie 
dnia 22.07.2020 r. zawarła umowę na roboty budowlane z Firmą 
Handlowo-Usługową „GEKO” Wojciech Gryczka z siedzibą w Mie-
rzynie, przy ul. Weleckiej 42 na kwotę 1 780 000,00 zł brutto. 
Powyższe zapoczątkowało prace budowlane związane z reali-
zacją I ETAPU, których zakończenie zgodnie z zawartą umową 
miało nastąpić pod koniec grudnia 2020 r. Niestety w związku 
z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
niezbędne okazało się przedłużenie terminu zakończenia robót 
budowlanych, co skutkowało również wzrostem kwoty wyna-
grodzenia umownego. Według stanu na koniec 2020 r. prace 
budowlane miały zakończyć się do 26.01.2021 r., a pierwotna 
kwota umowy wzrosła o 3,53%. 

Na dostosowanie przyszłej siedziby do własnych potrzeb OIL 
w Szczecinie w 2020 r. poniosła wydatki w kwocie 581 515,55 zł. 

Podkreślić należy, że finansowanie wszystkich wydatków in-
westycyjnych związanych z zakupem i adaptacją nieruchomości 
przy ul. Wieniawskiego 23 odbywa się zgodnie uchwałami Okrę-
gowego Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie nr 1/2018/VIII-Z z dnia 
27.06.2018 r. w sprawie zakupu nieruchomości przeznaczonej na 
nową siedzibę Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie oraz nr 
11/2019/VIII-Z z dnia 6.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia środ-
ków na pokrycie wydatków związanych z inwestycją obejmującą 
przebudowę i modernizację budynku położonego w Szczecinie 
przy ul. Wieniawskiego 23 oraz roboty towarzyszące, zmienioną 
uchwałą nr 11/2020/VIII-Z z dnia 10.06.2020 r. 

Kwoty te nie są ujmowane w budżecie OIL w Szczecinie na 
dany rok. Ostateczne rozliczenie wszystkich kosztów związanych 
z inwestycją będzie miało miejsce po jej zakończeniu.

Nieruchomość przy ul. Wieniawskiego 23 –  
zestawienie wydatków inwestycyjnych

Rok 2018 6 142 944,95

Rok 2019 47 262,00

Rok 2020 581 515,55

Razem 6 771 722,50

Okręgowa Rada Lekarska wykonując swoją działalność 
statutową zakończyła rok 2020 z dodatnim wynikiem 
finansowym, w wysokości 1 504 381,76 zł.



16 w w w.o i l . s z c ze c i n . p l VOX MEDICI

SPRAWOZDANIE OKR

lek. Małgorzata Wiatrow 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Okręgowa Komisja Rewizyjna VIII kadencji pracowała w składzie:
1. Małgorzata Wiatrow – przewodnicząca
2. Katarzyna Blicharska-Czubara – zastępca 
3. Jan Markowicz – zastępca 
4. Ewa Kiedrowska – sekretarz
5. Wiesław Sarapak

Komisja Rewizyjna oceniała wykonanie budżetu Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie oraz gospodarowanie środkami 
finansowymi za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku.

Podstawowym źródłem finansowania działalności Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie są składki członkowskie wpłaca-
ne przez zrzeszonych lekarzy i lekarzy dentystów, w wysokości 
określonej przez Naczelną Izbę Lekarską. W 2020 roku przychód 
z tytułu wpłat składek członkowskich wyniósł 3 882 505,74 zł, 
w tym:
a) 3 905 351,06 zł – wpłaty,
b) 22 845,32 zł – zwroty nadpłaconych składek.

Osiągnięty przychód był wyższy od planowanego o 282 
505,74 zł i stanowi 107,85% założonego planu.

11 maja 2020 roku OIL w Szczecinie złożyła do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zwolnienie z opłacania 
składek za okres marzec–maj 2020 roku, w wysokości 50% 
należności.

IZBA została zwolniona z  opłacania składek na kwotę 
37 355,85 zł.

Pozostałe przychody, w tym między innymi:
a) refundacja Ministerstwa Zdrowia,
b) refundacja kosztów organizacji stażu,
c) opinie Komisji Bioetycznej,
d) działalność gospodarcza, 
e) przychody finansowe 

wyniosły 656 818,85 zł.

Łącznie przychody w 2020 roku wyniosły 4 576 680,44 zł.

Podstawowym obciążeniem finansowym IZBY był obowiąz-
kowy odpis (15%) z tytułu składek członkowskich na rzecz Na-
czelnej Izby Lekarskiej. W 2020 roku wyniósł 581 363,75 zł. Jest 
on wyższy od zakładanego w preliminarzu, proporcjonalnie do 
wzrostu wpływów z tytułu składek członkowskich. 

Po odliczeniu obowiązkowego odpisu na rzecz NIL-u, po-
zostałe koszty wyniosły 2 490 934,93 zł, co stanowi 63,99% 
planowanych wydatków. Ze względu na wprowadzony stan epi-
demii planowane w układzie zadaniowym wydatki nie mogły 
zostać zrealizowane. 

Na dzień 31.12.2020 roku OIL w Szczecinie dysponowała 
środkami finansowymi w kwocie 4 083 586,13 zł, w tym:

Kasa 29 338,71 zł
Bank Pekao SA 671 924,85 zł
ING Bank Śląski 1 821 839,46 zł
PEKAO – dobry zysk (lokata) 58 514,11 zł
ING Bank Śląski (lokata) 1 501 969,00 zł

W ciągu roku stan środków będących w dyspozycji OIL 
w Szczecinie zwiększył się o 956 867,06 zł.

Na majątek OIL w Szczecinie składają się oprócz aktywów 
obrotowych, aktywa trwałe nominalnie wyceniane na kwotę 
8 397 311,40 zł, w tym:

Wartość brutto środków trwałych 
na 1.01.2020 roku 2 768 485,86 zł

Zwiększenia w 2020 roku 34 378,50 zł
Razem wartość środków trwałych 
na 31.12.2020 roku 2 802 864,36 zł

Wartość umorzenia środków trwałych 1 387 077,66 zł
Wartość netto 1 415 786,70 zł
Grunty własne w cenie zakupu 186 440,20 zł

Majątek trwały i wartości niematerialne i prawne „w budowie”

Nieruchomość Wieniawskiego 23 –
stan na 1.01.2020 roku 6 190 206,95 zł

Poniesione nakłady w 2020 roku 581 515,55 zł
Wartość na dzień 31.12.2020 roku 6 771 722,50 zł
Nowy system informatyczny 23 362 zł

W związku z planowaną w 2021 roku zmianą siedziby OIL, 
Komisja rekomenduje wystawienie na sprzedaż budynku poło-
żonego w Szczecinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. 

Okręgowa Izba Lekarska w  Szczecinie działalność za 
rok 2020 zamknęła z dodatnim wynikiem finansowym w kwo-
cie 1 504 381,76 zł.

Wnioski:
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskuje do Okręgowego 

Zjazdu Lekarzy o przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu wyko-
nania budżetu za 2020 rok.

2. Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeznaczenie 
wypracowanego zysku za 2020 rok na zwiększenie funduszu 
statutowego OIL.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna występuje do Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy z wnioskiem o udzielenie Okręgowej Radzie 
Lekarskiej absolutorium za 2020 rok.

Sprawozdanie  
Komisji Rewizyjnej
za rok 2020
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SPRAWOZDANIE OKW / SPRAWOZDANIE ORZOZ

lek. Wiesław Kupiński 
Przewodniczący Okręgowej Komisji 

Wyborczej OIL w Szczecinie

Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczeci-
nie VIII kadencji działa w następującym 
składzie:

 – lek. Wiesław Kupiński – przewodniczą-
cy, członek Prezydium OKW

 – dr n. med. Iwona Szydłowska – wice-
przewodnicząca, członek Prezydium 
OKW

 – dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – 
sekretarz, członek Prezydium OKW

 – lek. Agnieszka Żukiewicz – członek,
 – lek. Sławomir Cyprys – członek.

Szczegółowy zakres działania Okręgo-
wej Komisji Wyborczej określają:
• Ustawa z 2 grudnia 2009 roku o izbach 

lekarskich (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 965 
z późn. zm.),

• „Regulamin okręgowej komisji wybor-
czej” stanowiący załącznik do uchwały 
Krajowego Zjazdu Lekarzy Nr 15 z dnia 
29 stycznia 2010 roku w sprawie regula-
minu okręgowej komisji wyborczej oraz

• „Regulamin wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach 

i trybu odwoływania członków tych or-
ganów oraz osób zajmujących stano-
wiska w tych organach oraz wyborów 
komisji wyborczych”, stanowiący za-
łącznik do uchwały nr 12 X Krajowe-
go Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 roku w sprawie regulaminu wy-
borów do organów izb lekarskich, na 
stanowiska w organach i trybu odwo-
ływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych orga-
nach oraz wyborów komisji wyborczych 
(Obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa 
NRL z dnia 14 lipca 2016 r. z późn. zm.).
W 2020 roku Okręgowa Komisja Wybor-

cza w Szczecinie odbyła dwa posiedzenia. 
Podjęta została jedna uchwała  – 

Nr 1/2020/VIII-OKW w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Okręgowej 
Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie za 2019 rok. 

Pod koniec 2020 roku Okręgowa Komi-
sja Wyborcza podjęła działania związane 
z organizacją wyborów do organów Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres 
IX kadencji. Cała procedura wyborcza pro-
wadzona będzie w oparciu o „Regulamin 
wyborów do organów izb lekarskich, na 

stanowiska w organach i trybu odwoły-
wania członków tych organów oraz osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych”, stano-
wiący załącznik do uchwały nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 roku w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowi-
ska w tych organach oraz wyborów komi-
sji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr 6 
Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Le-
karzy z dnia 25 lutego 2012 roku, uchwa-
łą Nr 6 Nadzwyczajnego XIII Krajowego 
Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku 
oraz uchwałą Nr 14 XIV Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 26 maja 2018 roku (ob-
wieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL 
z dnia 14 lipca 2016 roku z późn. zm.) 
oraz kalendarz wyborczy przyjęty przez 
Krajową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 
26 września 2020 roku.

Pozostałe prace Okręgowej Komisji 
Wyborczej w Szczecinie w okresie spra-
wozdawczym obejmowały prowadzenie 
bieżącej korespondencji w zakresie nale-
żącym do jej kompetencji. 

Sprawozdanie 
Okręgowej Komisji Wyborczej
OIL w Szczecinie za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności 
Okręgowego Rzecznika  
Odpowiedzialności Zawodowej 
OIL w Szczecinie w 2020 roku

prof. dr hab. n. med. Jacek Różański 
Okręgowy Rzecznik  

Odpowiedzialności Zawodowej

W  okresie objętym sprawozdaniem, 
tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grud-
nia 2020 roku do Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej 
OIL w Szczecinie wpłynęło 155 skarg 
na lekarzy i lekarzy dentystów zarówno 
od pokrzywdzonych pacjentów, jak i ich 

rodzin oraz organów ścigania, Rzecznika 
Praw Pacjenta czy Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Z poprzednich okresów spra-
wozdawczych pozostało niezakończonych 
197 postępowań, czyli łącznie w 2020 roku 
w toku były 352 sprawy. Najwięcej złożo-
nych w 2020 roku skarg dotyczyło braku 
należytej staranności lekarza w  toku 
wykonywanych czynności medycznych 
(90 spraw). Na nieetyczne zachowanie le-
karza złożono 27 skarg. Prowadzonych było 

pięć postępowań dotyczących poświad-
czenia nieprawdy, cztery postępowania 
w związku z przewinieniem związanym 
z nieprawidłowym prowadzeniem lub nie-
udostępnieniem dokumentacji medycznej, 
jedno postępowanie w sprawie konflik-
tu między lekarzami, jedno postępowa-
nie dotyczące naruszenia praw chorych 
psychicznych (leczenie i orzekanie) oraz 
22 postępowania prowadzone w innych 
sprawach. 
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dr n. med. Konrad Jarosz 
Przewodniczący Okręgowego  

Sądu Lekarskiego

Wypełniając obowiązek prawny określo-
ny w art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich, 
niniejszym przedkładam roczne sprawo-
zdanie z działalności Okręgowego Sądu 
Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie za 2020 rok.

 W kompetencji Okręgowego Sądu 
Lekarskiego leży rozpatrywanie spraw 
z zakresu odpowiedzialności zawodowej 
lekarzy oraz rozpatrywanie protestów 
przeciwko ważności wyborów delegatów 
na okręgowy zjazd lekarzy oraz protestów 
przeciwko ważności głosowania wniosków 
o odwołanie. Z uwagi na fakt, że okres 
sprawozdawczy nie był okresem wybor-
czym, Okręgowy Sąd Lekarski zajmował 
się wyłącznie sprawami z zakresu odpo-
wiedzialności zawodowej lekarzy. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, iż w roku 2020 
liczba spraw, które wpłynęły do Okręgo-
wego Sądu Lekarskiego, w porównaniu 
z rokiem ubiegłym była mniejsza.

W okresie sprawozdawczym do Okręgo-
wego Sądu Lekarskiego wpłynęło łącznie 
19 spraw i wniosków. Struktura spraw, 
które wpłynęły w 2020 roku, przedstawia 
się następująco:
1) siedem wniosków o ukaranie (w tym 

siedem nowych wniosków, żadna z tych 
spraw nie była skierowana do ponow-
nego rozpoznania w wyniku uchylenia 
przez Naczelny Sąd Lekarski),

2) osiem zażaleń na postanowienia Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej o umorzeniu lub o odmo-
wie wszczęcia postępowania wyjaś-
niającego,

3) dwa wnioski o przesłuchanie świadka 
w ramach tzw. pomocy prawnej,

4) dwa wnioski o zwrot kosztów podróży 
dla świadka.
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 

31 grudnia 2020 roku Okręgowy Sąd Le-
karski rozpoznał:
1) 13 wniosków o ukaranie (w tym rów-

nież pozostałych do rozpoznania z lat 
ubiegłych),

2) 11 zażaleń na postanowienia Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej o umorzeniu lub odmowie 
wszczęcia postępowania wyjaśniają-
cego,

3) dwa wnioski o przesłuchanie świadka 
w ramach tzw. pomocy prawnej,

4) dwa wnioski o zwrot kosztów podróży 
dla świadka.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku wszyst-

kie rozpoczęte w tym roku postępowania 
zakończyły się wydaniem orzeczenia lub 
postanowienia, natomiast sześć postępo-
wań pozostawało nieprawomocnych.

W okresie sprawozdawczym Okręgowy 
Sąd Lekarski przeprowadził łącznie 13 
rozpraw głównych oraz 18 posiedzeń 
(w tym posiedzenia niejawne), w ramach 
których wydano orzeczenia kończące po-
stępowanie w sprawie, w tym:
1) 13 orzeczeń wydanych na rozprawach 

głównych o ukaraniu lub uniewinnie-
niu lekarza obwinionego, w tym:
 – dwa orzeczenia uniewinniające le-

karza obwinionego,
 – dwa orzeczenia o ukaraniu lekarza 

obwinionego karą upomnienia,
 – trzy orzeczenia o ukaraniu lekarza 

obwinionego karą nagany,

Po przeprowadzeniu czynności spraw-
dzających w  23 sprawach odmówiono 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego, 
w tym na osiem z nich zostało złożone za-
żalenie do Okręgowego Sądu Lekarskiego 
w Szczecinie. Sąd we wszystkich przypad-
kach uznał, iż złożone zażalenia są niezasad-
ne i utrzymał postanowienia OROZ w mocy. 

Dwadzieścia trzy skargi, które wpłynęły 
do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej w Szczecinie, zostały 
przekazane do Rzeczników innych Izb Le-
karskich zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu 
wewnętrznego urzędowania rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej (Uchwała Nr 
7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 14 maja 2016 roku), gdyż 
dotyczyły one skarg na lekarzy niebędą-
cych członkami Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie lub zgodnie z § 15 ust. 2 ww. 
Regulaminu przekazane do Naczelnego 
Rzecznika, ponieważ dotyczyły lekarzy 

będących członkami organów OIL w Szcze-
cinie. Natomiast dwie skargi złożone przez 
osadzonych w Zakładach Karnych zostały 
przekazane do Okręgowego Inspektoratu 
Służby Więziennej w Szczecinie. 

W 24 sprawach zebrane w toku postępo-
wania wyjaśniającego dowody nie potwier-
dziły popełnienia przewinienia zawodowego 
przez lekarza lub nie były wystarczające do 
sporządzenia wniosku o ukaranie, dlatego 
też zakończyły się wydaniem postanowienia 
o umorzeniu postępowania. W tym dwie 
z nich zostały zaskarżone do Okręgowego 
Sądu Lekarskiego w Szczecinie. We wszyst-
kich przypadkach Sąd uznał, iż złożone 
zażalenia są niezasadne i utrzymał posta-
nowienia OROZ w mocy. 

Do Okręgowego Sądu Lekarskiego 
w Szczecinie Rzecznik skierował sześć 
wniosków o ukaranie lekarzy, w tym jedną 
sprawę z zakresu chirurgii stomatologicz-
nej, po jednej sprawie z zakresu chorób 

wewnętrznych, medycyny ratunkowej, psy-
chiatrii dorosłych i dzieci oraz dwie sprawy 
z zakresu innych (dot. nieudostępnienia 
dokumentacji medycznej na wezwanie 
OROZ, a także udziału lekarza w rekla-
mie wlewów witaminowych).

Reasumując należy podkreślić, iż 
z 352 spraw będących w toku w 2020 roku 
(w tym 155 nowych spraw) udało się zakoń-
czyć wydaniem prawomocnych postanowień 
lub skierowaniem wniosków o ukaranie 
lekarzy i lekarzy dentystów 78 postępowań.

W  tym miejscu należy zauważyć, 
iż ubiegroroczna sytaucja epidemiologiczna 
w znacznym stopniu utrudniła prawidło-
we i sprawne prowadzenie postępowań 
dyscyplinarnych przez zastępców rzecz-
ników bedących często na pierwszej linii 
walki z Covid-19, toteż tym bardziej pragnę 
podziękować wszystkim zastępcom za za-
angażowanie w pracę na rzecz samorządu 
lekarskiego w tym trudnym dla nas czasie.

Sprawozdanie roczne z działalności  
Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL 
w Szczecinie za 2020 rok

SPRAWOZDANIE ORZOZ / SPRAWOZDANIE OSL
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 – dwa orzeczenia o ukaraniu lekarza 
obwinionego karą pieniężną (w wy-
sokości od 5000 zł do 10 000 zł),

2) w czterech sprawach umorzono po-
stępowanie na podstawie art. 63 pkt 
4 w zw. z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich

3) 18 postanowień wydanych na po-
siedzeniach.

Dwa postępowania zostały przekazane 
do Naczelnego Sądu Lekarskiego w War-
szawie w celu rozpoznania odwołań od 
orzeczeń Okręgowego Sądu Lekarskiego 
w Szczecinie. W obu przypadkach orzecze-
nia OSL zostały utrzymane w mocy. Siedem 
spraw pozostaje zawieszonych w oczekiwa-
niu na zakończenie równolegle toczących 
się postępowań karnych.

Na koniec pragnę podziękować moim 
zastępcom: dr n. med. Ewie Marzec-
-Lewenstein oraz lek. dent. Marii Do-
mańskiej-Wiktor za wspomaganie mojej 
osoby w pełnieniu funkcji przewodni-
czącego, a  także wszystkim sędziom 
Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL 
w Szczecinie.

dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler 
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie

Komisja Stomatologiczna działa w składzie:

Przewodnicząca:
 – dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler 

Prezydium:
 – dr n. med. Maciej Górski – wiceprzewodniczący 
 – lek. dent. Karolina Dudka – sekretarz 
 – lek. dent. Beata Urbańska – członek Prezydium
 – lek. dent. Jerzy Szymczak – członek Prezydium

Członkowie:
 – Paweł Andersz
 – Irena Bąkowska-Cieciórska
 – Małgorzata Białek 
 – Maria Domańska-Wiktor
 – Katarzyna Grocholewicz
 – Wojciech Kaczmarek
 – Adam Kozłowski
 – Agata Piasta
 – Maciej Piasta
 – Paweł Rawski

 – Ewa Sobolewska 
 – Małgorzata Szydłowska 
 – Halina Teodorczyk
 – Małgorzata Tomasik 
 – Łukasz Tyszler 
 – Beata Urbańska 
 – Dorota Wałęga-Bąk 
 – Alina Załęska 
 – Aneta Zasieczna-Krzynowek 

W roku 2020 odbyło się dziewięć posiedzeń Komisji Sto-
matologicznej, w tym trzy posiedzenia stacjonarnie oraz sześć 
w formie online. Większość tematów była skoncentrowana na 
możliwości wykonywania zawodu lekarza i jego bezpieczeństwie 
podczas wprowadzonego stanu epidemicznego. W takcie posie-
dzeń Komisja zajmowała się m.in.:

 – funkcjonowaniem gabinetów stomatologicznych podczas 
pandemii,

 – zaopatrzeniem ich w środki bezpieczeństwa,
 – zwróciła się do NFZ, KS NRL o wystąpienie z pismem w spra-

wie współczynnika korygującego dla wszystkich świadcze-
niodawców mających umowę z NFZ,

 – finansowymi możliwościami pomocowymi dla lekarzy den-
tystów,

 – możliwością wykonywania testów prewencyjnych oraz cen 
zakupów środków ochrony osobistej w hurtowniach po ce-
nach preferencyjnych.
Komisja na swoich posiedzeniach omawiała również:

 – propozycję zmian do Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty w odniesieniu do 
przepisów określających warunki prowadzenia kształcenia 
w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i le-
karzy dentystów,

 – poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
zapewnienia kadr medycznych w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii,

 – Komisja podjęła decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie 
tytułu „Mentora” prof. Jadwidze Buczkowskiej-Radlińskiej.

Niestety z powodu epidemii SARS-CoV 2 większość za-
planowanych przez Komisję Stomatologiczną przedsięwzięć 
nie mogło się odbyć. Tuż przed rozpoczęciem, Komisja 
zmuszona była odwołać ogólnopolską konferencję naukowo-
-szkoleniową z cyklu „Najnowsze Trendy w Stomatologii 
20–22.03.2020 r.” w Kołobrzegu. Wszelkie szkolenia sta-
cjonarne od połowy marca 2020 roku zostały zawieszone 
aż do odwołania.

Działalność Komisji

I. Konferencje/szkolenia/warsztaty organizowane 
przez Komisję:

 – 24.01.2020 r. – Cięcia, projektowanie płatów i techniki szy-
cia w chirurgii periodontologicznej i chirurgii śluzówkowo-
-dziąsłowej,

 – 6.02.2020 r. – Cięcia, projektowanie płatów i techniki szy-
cia w chirurgii periodontologicznej i chirurgii śluzówkowo-
-dziąsłowej,

 – 5.03.2020 r. – Cięcia, projektowanie płatów i techniki szy-
cia w chirurgii periodontologicznej i chirurgii śluzówkowo-
-dziąsłowej,

 – 12.02.2020 r. Warsztat z doginania łuków ortodontycznych – 
współorganizacja z Polskim Towarzystwem Stomatologicz-
nym O/Szczecin.

Sprawozdanie za rok 2020
Komisji Stomatologicznej
ORL w Szczecinie

SPRAWOZDANIE OSL / SPRAWOZDANIE KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ
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SPRAWOZDANIE KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ
II. Działalność na arenie ogólnopolskiej, współpraca 

z Komisją Stomatologiczną NRL i okręgowymi izba‑
mi lekarskimi w Polsce:

 – Udział w posiedzeniach Komisji Stomatologicznej NRL;
 – Prace w zespołach roboczych Komisji Stomatologicznej NRL:

 – Zespół ds. kształcenia lekarzy dentystów (Zespół ds. 
kształcenia),

 – Zespół ds. oceny funkcjonowania systemu świadczeń sto-
matologicznych gwarantowanych w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kontaktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia (Zespół 
ds. NFZ),

 – Zespół ds. kontaktów i oceny instytucji i organów posia-
dających uprawnienia kontroli praktyk zawodowych i pod-
miotów leczniczych (Zespół ds. wykonywania zawodu),

 – Zespół ds. oceny regulacji prawnych w zawodach pomoc-
niczych oraz kontaktów z przedstawicielami zawodów 
pomocniczych (Zespól ds. zawodów pomocniczych),

 – Zespół ds. współpracy z towarzystwami naukowymi i kon-
sultantami krajowymi w celu ew. opracowania aktualizacji 
standardów leczenia (Zespól ds. standardów).

III. Współpraca Komisji wewnątrz struktur OIL oraz 
z podmiotami zewnętrznymi:

 – Komisją ds. Kształcenia Podyplomowego, 
 – Komisją ds. Kultury, Sportu i Rekreacji, 

 – Klubem Młodego Lekarza, 
 – Biuletynem Vox Medici, 
 – Komisją Stomatologiczną NRL, 
 – Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Oddział Szczecin, 
 – Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie,
 – Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną PUM Sp. z o.o.,
 – Wydziałem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego, 
 – Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomor-

skiego Urzędu Wojewódzkiego,
 – NFZ.

IV. Uchwały, Stanowiska i Apele Komisji:
 – Stanowisko nr 1 Komisji Stomatologicznej ORL w Szczeci-

nie z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zintensyfikowania 
skutecznych działań na rzecz środowiska lekarzy dentystów 
zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

 – Uchwała nr 1/2020 Komisji Stomatologicznej ORL w Szcze-
cinie z dnia 26.11.2020 roku w sprawie wysokości budże-
tu Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie.

Składam serdeczne podziękowanie za współpracę i zaan-
gażowanie Koleżankom i Kolegom z Komisji Stomatologicznej, 
Okręgowej Radzie Lekarskiej, a za pomoc organizacyjną pra-
cownikom Biura OIL, w szczególności pani mgr Kamili Sidor.

Niech Święta Wielkanocne 

napełnią nasze serca rado
ścią i nadzieją,  

a chwile spędzone w gronie najbliższych  

dodadzą otuchy i pozwolą przezwyciężyć  

wszystkie trudności.

dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler

Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie

Wesołego Alleluja!
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prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Nabytych Niedoborów 

Immunologicznych PUM, 
Naczelny Lekarz ds. COVID-19 SPWSZ, 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
chorób zakaźnych, 

Prezes Polskiego Towarzystwa 
Naukowego AIDS

Praktycznie rok temu, 4 marca 2020 r. od-
notowano w Polsce pierwszy przypadek za-
każenia SARS-CoV-2. Pamiętamy barwne 
wywiady, ale również, nieco jak za mgłą, 
początki pracy z osobami z podejrzeniem 
i rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2, 
lawinowe zwiększenie liczby skierowań – 
początkowo do oddziałów ratunkowych/izb 
przyjęć zakaźnych, a potem na wszystkie 
szpitalne oddziały ratunkowe; przyzwy-
czajanie się do noszenia środków ochrony 
przed zakażeniem, pierwsze przypadki 
potwierdzonego zakażenia, a po kilku ty-
godniach początek zakażeń personelu. Od 
roku rozszerzana i przebudowywana jest 
baza łóżek zakaźnych dla osób z potwier-
dzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Zbudowa-
na została sieć diagnostyczna pozwalająca 
na wykrycie zakażeń SARS-CoV-2 metodą 
molekularną – aktualnie w 12 laboratoriach 
w województwie prowadzona jest diagno-
styka z przepustowością pozwalającą na 

wykonanie kilku tysięcy testów dziennie. 
Pozwolę sobie przypomnieć, że od listopa-
da 2020 r. rozpoznanie może opierać się 
również o testy antygenowe, przy założe-
niu, że muszą one cechować się czułością 
≥80% i swoistością ≥97% w porównaniu do 
metody genetycznej. Obserwowaliśmy ewo-
lucję leczenia, włączając bezprecedensowe 
przesunięcia preparatów terapeutycznych 
do leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, 
z początkowym entuzjazmem, który opa-
dał po kilku tygodniach, gdy w kolejnych 
badaniach klinicznych potwierdzano brak 
skuteczności chlorochiny i hyroksychloro-
chiny, lopinawiru skorzonego z rytonwi-
rem, ograniczoną skuteczność remdesiwiru 
i tocilizumabu czy osocza ozdrowieńców. 
Aktualnie, w zależności od stadium zaka-
żenia i nasilenia objawów, w leczeniu sto-
suje się remdesivir – lek przeciwwirusowy 
działający w stadium aktywnej replikacji 
– w pierwszych dniach zakażenia (pięcio-
dniowy kurs leczenia), zgodne grupowo 
w układzie ABO osocze ozdrowieńców za-
wierające przeciwciała (rekomendowane 
również w stadium aktywnej replikacji), 
a w stadium burzy cytokinowej tocilizumab 
– przeciwciało monoklonalne przeciwko 
receptorowi interleukiny 6. W leczeniu 
kluczowe jest również stosowanie hepa-
ryn drobnocząstecznowych w dawkach 
terapeutycznych lub profilaktycznych 
oraz sterydoterapia deksametazonem lub 

metylprednizolonem, w przypadkach nad-
każeń bakteryjnych – antybiotykoterapii. 
Podstawą leczenia oczywiście pozostaje 
tlenoterapia, w tym tlenoterapia wysoko-
przepływowa. Opieramy leczenie na ist-
niejących wynikach badań naukowych, 
testowane są nowe preparaty, przeciwciała 
monoklonalne, w fazie badań są również 
doustne leki przeciwwirusowe – w więk-
szości niestety bez powodzenia. Z powo-
du braku badań klinicznych również np. 
amantadyna nie jest zalecana do stosowa-
nia w SARS-CoV-2, a jej promowanie jest 
medycyną opartą o doniesienia z Facebo-
oka, a nie GCP. 

Do tej pory w Polsce i na świecie ob-
serwowaliśmy trzy fale zakażeń, z których 
pierwsza była najłagodniejsza. W naszym 
województwie do połowy października 2020 
r. sytuację epidemiologiczną wojewódz-
twa w kontekście SARS-CoV-2 można było 
oceniać jako dobrą – liczba osób aktywnie 
zakażonych nie przekraczała liczby ozdro-
wieńców. Od połowy października nastą-
piła eskalacja zakażeń z dynamicznym 
wzrostem o charakterze pandemicznym. 
Od połowy stycznia obserwujemy ponow-
ny spadek liczby zakażeń ze wzrostem 
w ostatnich dniach lutego – tzw. trzecią 
falę zakażeń. Do końca lutego 2021 r. zaka-
żenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 5,14% 
mieszkańców województwa zachodnio-
pomorskiego. Niestety wraz z każdą falą, 

Rok z COVID-19
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z około dwutygodniowym opóźnieniem, 
obserwujemy zwiększenie liczby zgonów 
związanych bezpośrednio z COVID-19, 
nie wspominając o  zgonach z  innych 
przyczyn wynikających z przestawienia 
systemu opieki zdrowotnej na tory epide-
miczne i ograniczenia dostępu do innych 
świadczeń zdrowotnych. Liczba łóżek prze-
znaczonych dla osób z zakażeniem w woje-
wództwie wynosi około tysiąca i zmienia się 
w zależności od potrzeb, z czego około 120 
to miejsca intensywnej opieki medycznej 
i respiratorowe. Zwiększenie liczby łózek 
dokonało się również poprzez budowę szpi-
tala tymczasowego, otwartego w grudniu 
2020 r., w którym znajdują się miejsca dla 
pacjentów wymagających hospitalizacji 
z użyciem i bez respiratora. 

Skoncentruję się może na najważniej-
szych pytaniach bieżących – stan na ma-
rzec 2021 r. 

Czy trzecia fala jest ostatnią? 
Fale zakażeń koronawirusowych dla zna-
nych i krążących w populacji koronawi-
rusów (OC43, 229E, NL63 i HKU1) są 
obserwowane sezonowo, z okresem zacisza 
od czerwca do października i zmiennymi 
pikami w zależności od rodzaju wirusa 
– pierwszy wzrost zakażeń w okresie li-
stopada–grudnia a drugi w marcu. Ist-
nieje wysokie prawdopodobieństwo, że 
w przypadku SARS-CoV-2 będzie podob-
nie i w maju liczba zakażeń się zmniejszy. 
Oczywiście dane te należy zestawić z da-
nymi na temat odporności populacyjnej: 
tutaj mamy dość unikatowe w skali kraju 
dane opracowane na podstawie wdrożone-
go w województwie zachodniopomorskim 
programu badania serologicznego, wykry-
wającego obecność przeciwciał wczesnych 
(IgM), późnych (IgG) wraz z weryfikacją 
zakaźności (osoby z wykrytymi przeciwcia-
łami w którejkolwiek klasie miały wykony-
wany test molekularny – PCR). W ramach 
projektu zaplanowano badanie 50 000 
osób w różnych lokalizacjach. Na dzień 
31 stycznia 2021 r. (badania rozpoczęto 
5 listopada ub.r.) wykonano 44 031 badań 
serologicznych – przeciwciała IgG lub IgM 
wykryto u 12 318 (28%) osób, w tym u 10 
730 wykryto przeciwciała IgG związane 
z prawdopodobną odpornością na zaka-
żenie SARS-CoV-2. Czyli z danych tych 
wynika, że ¼ populacji województwa za-
chodniopomorskiego do końca stycznia 
2021 r. miała kontakt z wirusem. Oczy-
wiście, poziom odporności populacyjnej, 
który pozwoli na redukcję aktywnych trans-
misji nie jest znany, dla innych chorób 

wirusowych wynosi 80–90%, dlatego, aby 
ograniczyć występowanie zakażeń, należy 
kłaść nacisk i rozwijać programy szczepień. 
Droga do takiej liczby osób, które przebyły 
zakażenie lub zostały zaszczepione jeszcze 
przed nami, poza tym prawdopodobnie 
odporność będzie utrzymywała się około 
roku – nie znamy długoterminowego wpły-
wu szczepień i przebycia zachorowania 
na ciężkość kolejnego zakażenia. Dlatego, 
z dużym prawdopodobieństwem, będziemy 
obserwowali kolejne fale zakażeń, ale ich 
natężenie powinno się zmniejszać. Z całą 
pewność SARS-CoV-2 pozostanie z nami 
na zawsze. 

Czy szczepienia ograniczą kolejną 
falę zakażeń?

Od 27 grudnia 2020 r. rozpoczęto Polsce 
szczepienia przeciw SARS-CoV-2. Począt-
kowo dostępna była wyłącznie szczepionka 
Comirnaty, oparta o technologię mRNA 
firmy BioNtech/Pfizer, następnie szcze-
pionka Moderny (COVID-19 Vaccine 
Moderna) również w techologii mRNA, 
a od 29 stycznia 2021 r. zarejestrowano 
również szczepionkę AstraZeneca/Oxford 
(COVID-19 Vaccine AstraZeneca). Wkrót-
ce dostępna będzie kolejna jednodawko-
wa szczepionka (Johnsson & Johnsson). 
Wszystkie szczepionki są dystrybuowane 
w ramach założeń opracowanych przez 
Komisję Europejską z dostępem do dawek 
szczepionki przeciwko COVID-19 na pod-
stawie liczby ludności. Ogólna liczba dawek 
szczepionki jest nadal ograniczona, co 
wynika z początkowych etapów jej dys-
trybucji, ale obserwowane były ogranicze-
nia w dostępie do szczepionek wynikające 

z problemów produkcyjnych. Do tej pory 
szczepienia są stosowane w ograniczonych 
grupach, personel medyczny i pracujący 
w szpitalach był szczepiony prioryteto-
wo – w tej grupie obserwujemy istotne 
zmniejszenie częstości nowych zakażeń. 
Niemniej do czasu gdy nie zostaną przepro-
wadzone szczepienia szerokiej populacji, 
włączając osoby pracujące z młodszych 
roczników, szczepienia w ograniczony 
sposób wpłyną na liczbę nowych zaka-
żeń. Spodziewamy się, że od połowy roku 
2021 dostęp do szczepień zwiększy się 
istotnie, dlatego na jesieni 2021 r. mamy 
szansę na poprawę sytuacji. Oczywiście 

szczepienia populacji nowo opracowanymi 
szczepionkami jest innowacyjnym progra-
mem w skali światowej, który nigdy do 
tej pory nie były przeprowadzony w tak 
szybkim tempie, dlatego programy szcze-
pień poddawane są szczegółowej kontroli 
społecznej. Obserwowane i analizowane 
są sygnały bezpieczeństwa. Odniosę się 
tutaj do szeroko komentowanego bezpie-
czeństwa szczepionki AstraZeneca, dla 
której podejrzewany jest związek pomiędzy 
szczepieniem a wystąpieniem powikłań 
zatorowo-zakrzepowych. Niemniej do tej 
pory na świecie zaobserwowano 37 przy-
padków takich powikłań na 17 milionów 
wykonanych szczepień (a więc mniej niż 
wynika z ryzyka populacyjnego chorób za-
torowo-zakrzepowych) i EMA rekomenduje 
kontynuację szczepień tym preparatem. 
Przypomnę, iż ryzyko takich powikłań dla 
zakażenia SARS-CoV-2 o średnim i cięż-
kim przebiegu wynosi 10–30%, więc su-
marycznie może się okazać, iż w trakcie 
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pandemii COVID-19 szczepienie de facto 
zmniejsza ryzyko chorób zatorowo-zakrze-
powych, ale oczywiście czekamy na kolejne 
dane na ten temat. 

Co z testami antygenowymi?
Testy spełniające warunki stosowania w ce-
lach diagnostycznych to: Panbio™ COVID-
19 AG Rapid Test Device (Abbott), Bioeasy 
2019-nCoV Ag Fluorescence (Shenzhen 
Bioeasy Biotechnology) oraz SARS-CoV-2 
Rapid Antigen Test – Roche Diagnostics. 
Należy pamiętać, iż testy antygenowe są 
zarejestrowane dla testowania osób ob-
jawowych, a ich czułość do badań prze-
siewowych nie jest znana i zaleca się ich 
stosowanie do 7 dni od początku objawów 
choroby, gdyż ich czułość po tym okresie 
istotnie spada. Dlatego interpretacja wy-
niku ujemnego musi odbywać się w odnie-
sieniu do stanu klinicznego i nie zawsze 
wyklucza zakażenie. Doświadczenie uczy 
natomiast, że liczba wyników fałszywie 
dodatnich (przy zastosowaniu rekomen-
dowanych testów spełniających kryteria 
diagnostyczne opisane powyżej) jest niska 
i świadczy o zakaźnej infekcji. 

Testy serologiczne  
ze sklepu osiedlowego? 

Aktualnie stosowanie szybkich testów 
serologicznych opartych na metodach 
immunochromatograficznych (tzw. testy 
kasetkowe) nie jest rekomendowane 
w ogóle. Wiarygodność takich testów 
jest niska i oczywiście nie wiadomo nic 
na temat zakaźności (przypominam, iż 
przeciwciała anty-SARS-CoV-2 pojawiają 
się najwcześniej po 10 dniach od zaka-
żenia). Dlatego zakup takich testów i ich 
wykonanie świadczy tylko o kontakcie 
z wirusem w przeszłości – ujemny wynik 
nie wyklucza zakażenia (a może dawać 
fałszywe i niezwykle szkodliwe poczucie 
braku choroby), a dodatni nie świadczy 
o zakaźności (przebyte zakażenie). Nie 
znamy również wartości wyniku testu 
w kontekście ochrony przed kolejnym 
zakazaniem – do tego celu przeznaczo-
ne są badania oceniające miana prze-
ciwciał anty-S (neutralizujące), które 
można wykonać serologicznie w labora-
toriach. Dlatego wartość z badania jest 
niska, a może być w wielu przypadkach 
szkodliwa. 

Czy nowe warianty SARS‑CoV‑2 
zmienią oblicze epidemii? 

Wiemy, że SARS-CoV-2, będący wirusem 
RNA, ma wysoki potencjał do tworzenia 
nowych wariantów, co jest obserwowane 
już od kilku miesięcy. W Polsce największe 
zainteresowanie budzi wariant brytyjski 
(oznaczenie kodowe B.1.1.7), ale istnieją 
również warianty południowoafrykańskie, 
brazylijskie i wiele innych. Podkreślam, iż 
zmienność genetyczna wirusów i optymali-
zacja kodu genetycznego, a co za tym idzie 
białek wirusowych, tak aby zwiększała się 
ich zakaźność jest naturalnym, znanym 
od wielu lat zjawiskiem. Obserwujemy już 
również powstawanie mutacji de novo, czyli 
lokalnie, w liniach wirusów już krążących 
w Polsce. Istnieje wysokie ryzyko, że nowe, 
wyżej zakaźne warianty staną się domi-
nujące, co doprowadzi do wzrostu liczby 
zakażeń. Nie znamy oczywiście odpowiedzi 
na pytanie czy szczepionki będą tak samo 
skuteczne w kontekście nowych wariantów, 
ale należy się spodziewać, że w przypadku 
zaszczepienia istotnej części populacji od-
porność humoralna i komórkowa populacji 
pozwolą na ograniczenie ich transmisji. 
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KOMUNIKAT OKW

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat redakcji – Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36 w. 116
Ogłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: voxmedici@oil.szczecin.pl

Wielkość

Miejsce
Cała strona Moduł

1/2 strony
Moduł

1/3 strony
Moduł

1/4 strony

IV
okładka 2000 zł – – –

II i III 
okładka 1600 zł – – –

Strona
wewnętrzna 900 zł 500 zł 400 zł 300 zł

Zniżki za ilość powtórzeń na okładkach 
i za ogłoszenia modułowe do 1/4 strony

2 powtórzenia 5%
3 powtórzenia 10%
4 powtórzenia 15%
5 powtórzeń 20%
6 powtórzeń 22%

umowa na minimum 20 wydań cena negocjowana

Ogłoszenia drobne WEWNĄTRZ NUMERU

Nekrologi, wspomnienia o lekarzach bezpłatnie
Praca dla lekarza do 20 słów
(dla członków OIL w Szczecinie) bezpłatnie

Ogłoszenia drobne do 20 słów bez ramki 50 zł
Ogłoszenia w ramce
moduł 1/16 strony (bez koloru) 100 zł
moduł 1/16 strony (kolor) 125 zł
moduł 1/8 strony (bez koloru) 170 zł
moduł 1/8 strony (kolor) 200 zł
Dołączenie płyty CD do wydania do uzgodnienia
Insert dołączany do wydania (wykonany we własnym zakresie 
i dostarczony do miejsca kolportażu, min. 500 szt.)
C‑6 1/4 kartki 0,60 zł
C‑5 1/2 kartki 0,80 zł
C‑4 cała kartka 1 zł

Biuletyn
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie

cennik ogłoszeń

W YBORY IX K ADENCJI
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej OIL w Szczecinie

W związku z rozpoczynającym się procesem wyborczym wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji na lata 2022–2026, Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Szczecinie 
informuje, że komunikaty i dokumenty dotyczące organizacji wyborów będą publikowane w BIP OIL w Szczecinie 
https://www.oil.szczecin.pl/bip zakładka – AKTUALNOŚCI – WYBORY – 9-tej kadencji.
Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina wszystkim członkom OIL w Szczecinie o konieczności uaktualnienia 
w Rejestrze Lekarzy biura izby swoich danych dotyczących w szczególności adresu do korespondencji.
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Pani Prezes zagadnęła mnie czy nie 
napisałbym czegoś o medycynie spor‑
towej. To może napiszę coś o medy‑
cynie i o sporcie, czyli o doktorze 
Stefanie Lewandowskim. Napisz…

Stefan Lewandowski urodził się 
30 maja 1930 r. w Gdańsku (wtedy Wolne 
Miasto) jako syn Józefa i Łucji z d. Orło-
wicz. Jego ojciec był pracownikiem Dyrekcji 
Kolei Francuskiej, która wtedy obsługiwała 
linię kolejową Gdańsk–Prusy Wschodnie. 
W roku 1936 rodzina przeniosła się do 
Bydgoszczy, gdzie ojciec Stefana nadal 
pracował, tym razem dla Polskich Kolei 
Państwowych. Stefan od wczesnego dzie-
ciństwa spotykał się z niemieckojęzyczny-
mi rówieśnikami, chodził do niemieckiej 
szkoły, więc świetnie władał niemieckim 
a do samych Niemców nie miał uprzedzeń. 
W 1947 r. rodzina przeniosła się do pol-
skiego Szczecina, pan Józef nadal praco-
wał w PKP, a Stefan kontynuował naukę 
w II LO im. Mieszka I („Pobożniak”, bo 
przy ul. Henryka Pobożnego), zakończoną 
maturą w 1949 r. Ze względu na „podej-
rzane” rodzinne korzenie – rodzina in-
teligencka, ojciec przed wojną pracował 
dla „imperialistów” – Stefan nie mógł stu-
diować wymarzonej medycyny (takie były 
czasy!). W celu „poprawienia” pochodze-
nia zatrudnił się w szczecińskim porcie. 
Był to rozsądny krok, który pozwolił mu 
na zyskanie tytułu „aktywnego działacza 
społecznego i aktywisty młodzieżowego”. 
Droga na studia była otwarta, ale nie na 
medycynę, lecz na wychowanie fizyczne 
we wrocławskiej Akademii Medycznej 
(tak wtedy było!). Wychowania fizycznego 
Stefan nie cierpiał… Za namową kolegów 
(zrobili to dla śmiechu – „Spróbuj Badyl!” – 
przy wzroście 181 cm, ważył 56 kg, BMI 
17) Stefan pobiegł we wrocławskim Biegu 
Narodowym (na początku lat 50. ubiegłego 
wieku też wszystko było „Narodowe”…) – 
ku zdumieniu wszystkich – wygrał! Tym 
samym zakwalifikował się na Akademickie 
Mistrzostwa Polski, gdzie zdobył dwa srebr-
ne medale – na 400 i 800 m, ulegając tylko 
Edmundowi Potrzebowskiemu, czołowemu 

polskiemu „średniakowi” z AZS Szczecin. 
Sukcesy te spowodowały, że Stefan Le-
wandowski został włączony do kadry na 
Światowe Igrzyska Młodzieży, które odby-
wały się w Berlinie. Zdobył tam brązowy 
medal w biegu na 800 m. To otworzyło 
karierę, nie tylko sportową, ale i przyszłą 

zawodową… Stefan znalazł się w kadrze 
na Igrzyska Olimpijskie w Helsinkach oraz 
mógł studiować medycynę w Szczecinie. 
Studia ukończył w 1955 r. W igrzyskach 
olimpijskich uczestniczył dwukrotnie 
(Helsinki – 1952, Rzym – 1960), ale bez 
większych sukcesów. Był 16-krotnym re-
kordzistą Polski. 

Jego rekordy życiowe:
400 m – 48,4 – 17.08.1956 – Szczecin
800 m – 1.46,5 – 20.09.1959 – Kolonia
1000 m – 2.19,0 – 10.06. 1958 – Gaevle
1500 m – 3.41,0 – 8.09.1959 – Goeteborg
2000 m – 5.07,2 – 20.09.1960 – Volderralla
3000 m – 8.23,0 – 26.11.1955 – Szczecin

Warto podkreślić, że Jego rekord ży-
ciowy na 800 m, wtedy oczywiście rekord 
Polski, był rekordem Pomorza Zachodniego 
przez 50 lat i został pobity przez Marcina 

Lewandowskiego (tak, tego!) (1.46,17), 
wtedy z Ósemki Police (obecnie Zawisza 
Bydgoszcz). Dlatego swoje wystąpienie na 
XXXIV Międzynarodowym Zjeździe Pol-
skiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, 
który miał się odbyć 2020 r. w Szczecinie 
(po 43 latach znów w Szczecinie!) chcia-
łem zatytułować „Od Lewandowskiego do 
Lewandowskiego – historia szczecińskich 
biegów średnich”.

Trenerem znakomitych szczecińskich 
średniodystansowców Stefana Lewan-
dowskiego i Edmunda Potrzebowskiego 
był słynny przedwojenny miotacz (kula, 
dysk, młot) i bokser – Zygmunt Heljasz, 
który po wojnie przeniósł się z Poznania 
do Szczecina. Zygmunt Heljasz był rekor-
dzistą świata w pchnięciu kulą (16 m 5 cm 
w 1932 r.), startował bez powodzenia (wy-
czerpany chorobą morską) w Igrzyskach 
Olimpijskich w Los Angeles (1932 r.). Ka-
rierę sportową zakończył przedwcześnie 
z powodu nawykowych zwichnięć barku. 
W Szczecinie miał dwóch wybitnych za-
wodników w dyscyplinach jakże odległych 
od rzutów. Dlatego ówczesny guru polskich 
lekkoatletów – Jan Mulak (jeden z twórców 
„Wunderteamu”) wątpił w metody trenin-
gowe Heljasza, co było przyczyną sporów 
ze stratą dla… Stefana Lewandowskiego – 
nie pojechał na Igrzyska do Melbourne 
(1956) – ale to już inna historia… Prawda 
jest taka, że Stefan Lewandowski nie był 
„zawodowym” biegaczem – był studentem 
medycyny (każdy wie, co to znaczy stracić 
zajęcia i jak je później odrobić) i potem za-
wodowym lekarzem z dyżurami, zabiegami 
i całym tym obciążeniem młodego leka-
rza… „Najpierw medycyna, potem sport” – 
to było Jego hasło. Stefan Lewandowski 
trwał przy Zygmuncie Heljaszu i w 1959 r., 
wg brytyjskiego tygodnika „World Sport”, 
był najlepszym europejskim biegaczem 
średniodystansowym. Jego wynik w biegu 
na 800 m był wtedy piątym wynikiem 
„wszechczasów”. Ponadto został najlep-
szym sportowcem Pomorza Zachodniego 
i zajął ósme miejsce w Plebiscycie „Prze-
glądu Sportowego” (1. Edmund Piątkowski, 

„Latający Doktor”
Stefan Lewandowski – najlepszy sportowiec,
absolwent PAM
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski 
specjalista medycyny sportowej, biegacz-amator 
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM

Fot. 1. Stefan Lewandowski – student PAM, olimpij-
czyk z Helsinek (1952 r.)
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2. Janusz Sidło, 3. Marian Zieliński…). 
Żeby nie tracić zajęć, dyżurów, zabiegów 
(chirurg-ortopeda), a jednocześnie star-
tować w zawodach Stefan Lewandow-
ski przemieszczał się samolotami – stąd 
przydomek „Latający Doktor”. Szczecin 
był zafascynowany osiągnięciami swojego 
„Latającego Doktora”. 

Stefan Lewandowski był wdzięczny 
swojemu trenerowi i poświęcił mu swój 
doktorat: „Przyczyny zwichnięć nawyko-
wych barku i ocena odległych wyników 
leczenia operacyjnego wg zmodyfikowa-
nego sposobu Eden Hybinette Lange”. 
Promotorem był doc. dr hab. Jan Kortas, 
a recenzentami: prof. dr hab. Władysław 
Heftman i doc. dr hab. Stefan Malawski. 
Promocja odbyła się 27 września 1967 r. 
Z doktoratem Stefana Lewandowskiego 
było trochę zamieszania… Zrobił go będąc 
na stypendium w Republice Federalnej 
Niemiec (wtedy NRF), na niemieckim ma-
teriale z Kliniki Urazów Sportowych, tam 
też doktorat obronił. Nie było wtedy auto-
matycznej uznawalności (przynajmniej ze 
strony „krajów socjalistycznych”) stopni 
naukowych – nostryfikacja praktycznie 
polegała na powtórzeniu całego przewo-
du doktorskiego. Tak też musiał zrobić dr 
Lewandowski. Jego polski doktorat począt-
kowo miał taki sam tytuł jak niemiecki 
i pod takim (przetłumaczonym) tytułem 

jest pod nr 209 „Księgi dok-
toratów PAM”. Ze względu na 
ówczesną „sytuację międzyna-
rodową” (była to druga połowa 
lat 60. ubiegłego wieku) nale-
żało usunąć z tytułu wszystkie 
obcobrzmiące nazwiska (jeżeli 
nie były to nazwiska rosyjskie). 
Stąd też tytuł rozprawy doktor-
skiej na dyplomie doktorskim 
Stefana Lewandowskiego jest 
następujący: „Przyczyny nawy-
kowych zwichnięć stawu bar-
kowego oraz ocena odległych 
wyników operacyjnego leczenia 
tego cierpienia u sportowców”. 
W „Księdze doktoratów”, która 
jest dokumentacją wewnętrz-
ną, tytuł nie został zmieniony. 

Podobnie jak wyniki biegów 
(zwłaszcza na 800 m) nie tra-
ciły wartości (a nawet aktual-
ności), tak samo wyniki pracy 
i  badań medycznych dokto-
ra Stefana Lewandowskiego 
nie traciły swej aktualności, 
o  czym świadczy chociażby 
artykuł z 1997 r. (30  lat po 

doktoracie Stefana Lewandowskiego) – 
o  takiej samej tema-
tyce jak wymieniony 
doktorat zainspirowa-
ny przypadkiem trene-
ra Zygmunta Heljasza: 
„Post-traumatic recur-
rent shoulder disloca-
tion and the modified 
Eden-Hybinette proce-
dure – results from the 
viewpoint of function”, 
autorzy: F. Gebhard, 
M.  Draeger,  R.  Ste-
inmann, I. Hoellen & 
W.  Hartel, czasopis-
mo: Der Unfallchirurg 
volume  100,  pages 
770–775 (1997).

Sportową karierę 
dr Stefan Lewandow-
ski zakończył w wieku 
31 lat (za wcześnie!), 
wiedząc, że nie da się 
pogodzić mistrzostwa 
sportowego z mistrzo-
stwem zawodowym. 
Wybrał zawód leka-
rza – chirurga ortopedy. 
W tym zawodzie praco-
wał m.in. w: Katedrze 
Chirurgii Pomorskiej 

Akademii Medycznej (szef: prof. Tadeusz 
Sokołowski), Klinice Chirurgii Urazo-
wej AM w Warszawie (szef: prof. Adam 
Gruca), Klinice Urazów Sportowych w Lu-
denscheid k. Dortmundu, II Klinice Ura-
zów Sportowych w Stuttgarcie. Ponadto 
zorganizował i prowadził własne ośrodki 
ortopedyczne w Lindau nad Jeziorem Bo-
deńskim i w Hamm koło Dortmundu – tam 
zakończył swoją pracę zawodową. Doktor 
Stefan Lewandowski pracując zawodowo 
w Niemczech współpracował z Polskim 
Związkiem Lekkiej Atletyki i operował (był 
czołowym europejskim specjalistą w chi-
rurgii kolana!) m.in. takich wybitnych pol-
skich sportowców, jak: Teresa Sukniewicz, 
Grażyna Rabsztyn czy Bronisław Malinow-
ski. Na emeryturze osiadł w Szczecinku, 
często odwiedzał Szczecin i uczestniczył 
jako honorowy gość w wielu sportowych 
imprezach. Warto przeczytać, co o lekarzu-
-sportowcu – dr. Stefanie Lewandowskim, 
pisali: lekarz – prof. dr hab. Krzysztof Mar-
licz i sportowiec – Irena Szewińska.

Z okazji 50-lecia PAM posadził pamiąt-
kowe drzewko oraz podarował 5000 zł na 
„pamowski” sport. Było to w 1998 r., więc 
obecna wartość tych pieniędzy, czterokrot-
ność średniej krajowej, to ok. 22 000 zł. 

Fot. 3. Profesor Krzysztof Marlicz – rektor PAM o Stefanie Lewandowskim

Fot. 2. Stefan Lewandowski w lokalnej prasie (Głos Szczeciński)
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Nasz uczelniany ośrodek sportowy rozbudowuje się. Niestety 
„drzewko Stefana Lewandowskiego” przy tej rozbudowie uległo 
zniszczeniu. Obecny szef Studium WF PUM – choć człowiek 
jeszcze młody – historię dr. Stefana Lewandowskiego zna do-
skonale. Postanowił pamięć uczcić – posadzić drzewko, godnie 
oznakować i właściwie zabezpieczyć. My też powinniśmy pamiętać 
o dr. Stefanie Lewandowskim, naszym Koledze – najwybitniej-
szym szczecińskim sportowcu-lekarzu („Latającym Doktorze”), 

który zmarł 2 grudnia 2007 r. w Hamm. Tam jest pochowany. 
Grób w Szczecinku jest grobem innego Stefana Lewandowskiego 
(1903–1987). Doktor Stefan Lewandowski ma swoje Drzewko 
Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Będzie miał 
(znów!) na terenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PUM.

Źródła informacji:
1) Renata Urban, Paweł Bartnik, Zenon Szostak: 70 lat Akade-

mickiego Związku Sportowego w Szczecinie, Szczecin 2017.
2) Bogdan Tuszyński, Henryk Kurzyński: Leksykon olimpijczy-

ków polskich, PKOl Warszawa 2014.
3) Zbigniew Szafkowski: Latający doktor, Gorzów Wlkp. 2002.
4) Księga doktoratów Pomorskiej Akademii Medycznej w Szcze-

cinie.
5) Rozmowy z prof. dr. hab. Krzysztofem Marliczem (1998 r.).
6) Rozmowy z dr n. med. Aliną Mandat (1988 r.).
7) Wycinki starych gazet.

Wszystkiego co najlepsze  
na Święta Wielkiej Nocy, 

wiosennego nastroju,  
ciepłej, radosnej atmosfery, 

miłych spotkań z najbliższymi  
oraz smacznego jajka 

 i mokrego lanego poniedziałku

życzy

Koło Seniora ORL w Szczecinie

Fot. 5. Rektor PAM prof. Krzysztof Marlicz i dr Stefan Lewandowski podczas 
sadzenia drzewka z okazji 50-lecia PAM

Fot. 4. Irena Szewińska o dr. Stefanie Lewandowskim
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TYTUŁ MENTORA

Miło nam poinformować,  
że na posiedzeniu  

Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,  
które odbyło się w formie wideokonferencji  

w dniu 24 lutego 2021 roku,  
na wniosek Kapituły  

przyznano

Pani prof. dr hab. n. med.  
Jadwidze 

Buczkowskiej-Radlińskiej,

Pani prof. dr hab. n. med. 
Marcie 

Wawrzynowicz-Syczewskiej,

Panu dr. n. med. 
Łukaszowi Jodko

Tytuł ten przyznawany jest członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie szczególnie zasłużonym dla środowiska 
lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego w przekazywaniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, lub za szczególne podej-
ście do początkujących adeptów sztuki lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej lub zasłużonym w organizacji szkolenia 
i doszkalania lekarzy i lekarzy dentystów. 

Serdecznie gratulujemy!

TYTUŁ 
MENTORA
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kredyty frankowe stają się obecnie coraz 
gorętszym tematem rozmów. Począwszy od 
wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawie Państwa Dziubaków 
z dnia 3 października 2019 r. (C-260/18) 
polskie sądy coraz częściej wydają orze-
czenia uznające racje frankowiczów w ich 
sporach z bankami. Wysoki kurs franka 
szwajcarskiego powoduje z kolei, iż poten-
cjalne korzyści dla kredytobiorcy wydają 
się znacznie przeważać nad ewentualnym 
ryzykiem związanym z przegraniem takiej 
sprawy wytoczonej przeciwko bankowi. 
Z tego powodu warto odpowiedzieć sobie na 
pytanie: czy bycie kredytobiorcą-lekarzem 
stanowi jakiekolwiek utrudnienie w sporze 
z bankiem na tle umowy kredytu walory-
zowanego (indeksowanego) do CHF?

Pozew w sprawie kredytu  
frankowego – o co chodzi?

Na wstępie warto jednak wyjaśnić z jakich 
powodów o pozwach frankowych jest tak 
głośno. Najogólniej chodzi o korzyści, jakie 
kredytobiorca może uzyskać wygrywając 
powództwo wytoczone bankowi – kredy-
todawcy. Umowy kredytów frankowych 
w przeważającej części posiadają zapisy, 
z uwagi na które możliwym jest kwestiono-
wanie ważności tej umowy w postępowaniu 
przed sądem. Dodatkowym argumentem 
w sprawie mogą być okoliczności towarzy-
szące zawarciu umowy – brak szczegóło-
wej informacji ze strony banku o ryzyku 
związanym z zawarciem takiej umowy. 
Nieważność samej umowy kredytu oznacza 
z kolei, że kredytobiorca nigdy tak napraw-
dę nie był zobowiązany do wykonywania jej 
postanowień, tj. m.in do zapłaty prowizji 
czy rat odsetkowych, zwrotu otrzymanej 
kwoty kredytu z uwzględnieniem wzro-
stu kursu franka szwajcarskiego. W takiej 
sytuacji bank może zasadniczo domagać 
się jedynie zwrotu kwoty faktycznie wy-
płaconej kredytobiorcy (o ile kwota ta nie 
uległa przedawnieniu). W konsekwencji 
w wielu przypadkach pozytywne orzeczenie 
sądu oznaczać będzie brak konieczności 
spłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot na 
rzecz banku lub nawet obowiązek banku 

do zwrotu części otrzymanych środków 
na rzecz kredytobiorcy. 

„Lekarz wiedział,  
że jego rata może wzrosnąć”

W sprawach sądowych, w których kredyto-
biorcą jest osoba będąca lekarzem, banki 
niejednokrotnie próbują przekonywać sąd, 
iż taki kredytobiorca z racji na wysoki po-
ziom swojego wykształcenia musiał zdawać 
sobie sprawę z tego, że w przypadku wzro-
stu kursu CHF rata jego kredytu ulegnie 
odpowiedniemu podwyższeniu i godził się 
na takie ryzyko. W konsekwencji nie może 
dziś kwestionować skuteczności wcześniej 
zawartej umowy.

W tym kontekście należy jednak pa-
miętać, iż wadliwość dużej części umów 
kredytowych nie jest uzależniona od tego 
czy kredytobiorca zdawał sobie sprawę z ry-
zyka z nią związanych. Wady tych umów 
dotyczące np.: sposobu określenia kwoty 
kredytu, wysokości oprocentowania czy 
zasad funkcjonowania mechanizmu indek-
sacji (waloryzacji) są niezależne od stanu 
świadomości i wykształcenia kredytobiorcy. 

Tym niemniej warto podkreślić, iż sama 
wiedza o wahaniach kursu waluty obcej nie 
jest tym samym co świadomość, iż znaczny 
wzrost kursu CHF jest realny i że może 
on spowodować istotne podniesienie wy-
sokości raty kredytu oraz jego całkowitego 
kosztu. Obowiązujące w latach 2005–2010 
przepisy obligowały banki do bezwzględne-
go informowania o wszystkich, nawet tych 
jedynie wówczas hipotetycznych, skutkach 
zawarcia umowy kredytu frankowego, tak 
aby potencjalny kredytobiorca podejmując 
decyzję miał pełną świadomość realności 
istniejącego ryzyka (tym bardziej, iż kredyt 
zawierany był na okres najczęściej 30 lat, 
a więc trudny do przewidzenia). Informo-
wanie przez banki jedynie o korzyściach 
istniejących (co ważne) jedynie na dzień 
podpisania umowy oraz minimalizowanie 
potencjalnego ryzyka niewątpliwie stano-
wiło naruszenie istniejących regulacji. Nie 
sposób obecnie znaleźć banku, który np. 
informował swoich potencjalnych wówczas 
klientów o tym, że w okresie od 1993 do 

2008 r. kurs CHF do złotego wzrósł o pra-
wie 100%.

Kredyt wydany na cele  
związane z działalnością

Banki często argumentują, że udzielony 
kredyt został wydatkowany na cele zwią-
zane z działalnością gospodarczą. Ma to 
miejsce szczególnie wówczas, gdy kredy-
tobiorca w nieruchomości zakupionej ze 
środków pochodzących z kredytu prowadzi 
obecnie swoją prywatną praktykę. Argu-
mentacja tego rodzaju ma na celu przeko-
nanie sądu, iż powód – kredytobiorca nie 
jest konsumentem, a w konsekwencji nie 
może się obecnie powoływać na istnienie 
w umowie klauzul abuzywnych.

W tym kontekście warto podkreślić, iż 
obecność klauzul abuzywnych nie stanowi 
jedynej wady większości umów kredytów 
frankowych. Nawet zatem wydatkowanie 
kredytu bezpośrednio na utworzenie włas-
nej kliniki lub gabinetu nie powinno pozba-
wiać kredytobiorcy szans na podważenie 
skuteczności umowy kredytu przed sądem.

W praktyce często udaje się również 
przekonać sądy, iż dana umowa nie była 
zawierana w związku z działalnością go-
spodarczą, nawet jeżeli w dacie jej zawarcia 
kredytobiorca-lekarz faktycznie prowadził 
własną działalność, a następnie w zaku-
pionym lokalu otworzył własny gabinet lub 
przeznaczył na wynajem.

Moje wieloletnie doświadczenie przy 
sprawach kredytów frankowych pozwala 
na stwierdzenie, iż kredytobiorca-lekarz nie 
powinien obawiać się wytoczenia powódz-
twa przeciwko bankowi. W praktyce niejed-
nokrotnie najtrudniejszym etapem sporu 
z bankiem jest udanie się do prawnika.

Lekarz a kredyt frankowy
Dominik Włodarczyk – Radca Prawny  
Dział Sporów z Instytucjami Finansowymi 
Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

Lubiniecki Sołtyszewski  
Kancelaria Radców Prawnych

strona: www.odfrankuj.org 
e-mail: kredytfrankowy@biuroradcow.pl 

tel. 532 395 444



OGŁOSZENIA

FitProfit: 129,25 zł
cena karty nielimitowanej

FitSport: 61,01 zł
cena karty na 8 wejść

Miło nam poinformować, iż dzięki zaangażowaniu Komisji 
ds. Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie członkowie 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uzyskali możliwość 
skorzystania z karnetów sportowo  ‑rekreacyjnych.

W ramach jednej karty będą Państwo mogli korzystać z wielu 
dyscyplin, takich jak: fitness, basen, siłownia, aqua aerobik, 
sauna, joga, taniec, pilates, sztuki walki i innych…

Członkowie zgłaszają się do programu poprzez wypełnienie 
formularza zamieszczonego na stronie www.oil.szczecin.pl 
w zakładce „Sport, kultura i rekreacja”.

Zapisy na stronie internetowej przyjmowane są do 8. dnia 
każdego miesiąca.

Zgłoszeni członkowie otrzymają e  -mail z linkiem do rejestracji 
i płatności, którą trzeba dokonać do 14. dnia każdego miesiąca.

Do wyboru dwie opcje:

Karty sportowo  ‑rekreacyjne dla członków OIL w Szczecinie

Wyposażony lokal (39 m2) Szczecin Pogodno  
wynajmę długoterminowo na gabinet stomatologiczny  

lub inną działalność medyczną lub paramedyczną.  
Lokal posiada wszystkie wymagane odbiory i zgody.  

Kontakt – e‑mail: gabinet89@gmail.com, tel. 605 944 117

Ogłoszenia drobne
• Poszukujemy lekarza rodzinnego do pracy w przychodni 
POZ przy ul. Szosa Polska, Szczecin, tel. 728  945 044, 
e-mail: mrkris246@gmail.com
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Koło Historyczne
Szanowni Państwo, wznawiamy działalność Koła Historycznego przy OIL w Szczecinie 
w postaci publikacji w biuletynie,,Vox Medici”, mając nadzieję, że spotkania członków 
i sympatyków Klubu wkrótce będą miały miejsce w siedzibie Izby.

Jednocześnie reaktywujemy cykl artykułów,,Lekarze naszego regionu uczestniczący 
w Powstaniu Warszawskim 1944”, poświęconym szczególnym postaciom naszego zawodu.

Pani dr Amelia Korycka jest jedynym żyjącym uczestnikiem (z 31 osób) tamtych 
wydarzeń, a jej wspomnienia mają wartość historycznego dokumentu. 

Składam jej podziękowanie za przygotowanie tej pracy. 

Prof. dr hab. n. med. Edward Drescher (1912–1977),
lekarz, bohater wojny z Niemcami i okresu konspiracji, 
uczestnik Powstania Warszawskiego 1944, organizator 
szpitalnictwa, dydaktyk i etyk, twórca chirurgii dziecięcej 
na Pomorzu Zachodnim, współorganizator Izb Lekarskich

lek. Maciej Mrożewski

dr n. med. Amelia Korycka 
Wieloletni asystent Kliniki Pediatrycznej PAM,  

uczestniczka Powstania Warszawskiego, 
autorka wielu publikacji 

Urodził się 23 października 1912 r. w Bił-
goraju, gdzie jego ojciec pracował jako sę-
dzia. Dzieciństwo spędził w Kaliszu i tam 
w roku 1930 ukończył Gimnazjum im. 
Adama Asnyka. Po gimnazjum rozpoczął 
studia medyczne na Uniwersytecie War-
szawskim. W roku 1939 ukończył z odzna-
czeniem Szkolę Podchorążych Sanitarnych 
Rezerwy. 

Po uzyskaniu w 1937 r. dyplomu leka-
rza rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii 
Chorób Dziecięcych Uniwersytetu War-
szawskiego, kierowanej przez prof. Jana 
Kossakowskiego.

Przed wybuchem II wojny światowej 
odbył szkolenie w 25. Pułku Artylerii Lek-
kiej i brał udział w obronie Warszawy. Był 
jeńcem obozu w Łowiczu, z którego został 
zwolniony i powrócił do pracy w klinice.

W okresie okupacji brał udział w szko-
leniu studentów medycyny Uniwersyte-
tu Warszawskiego i Ziem Zachodnich. 
Wspólnie z dr. Nowotnym przetłumaczył 
i przekazał do wykorzystania szefostwu AK 
książkę prof. Oratora „Kriegschirurgie”. 
Od 1940 r. należał do ZWZ, a następnie 
do AK – używał pseudonimu „Bogusz”. 

W okresie konspiracji miał przydział do 
odcinka VII „Obroży”. Szefem sanitar-
nym tego odcinka był dr Jan Dorożyński, 
pseudonim „Adam”. Na jego polecenie 
zorganizował Główny Punkt Opatrunkowy 
(GPO) tego obwodu.

W styczniu 1940 r. został aresztowany 
przez hitlerowców pod zarzutem sabota-
żu gospodarczego i zwolniony po sześciu 
dniach z powodu braku dowodów.

W lipcu 1944 r. na polecenie szefa 
sanitarnego obwodu zwiększył personel 
GPO do trzech lekarzy chirurgów (dr Gu-
staw Nowotny „Wiktor”, dr Stefan Kwie-
ciński „Władysław”, …), internisty (dr 
Tadeusz Nowakowski „Wojtek”), trzech 
studentów medycyny, ośmiu pielęgnia-
rek, jednego pielęgniarza, sanitariuszki 
i łączniczki. Szefostwo zadecydowało zor-
ganizować GPO u Sióstr Rodziny Marii 
na ul. Hożej 53.

W chwili wybuchu Powstania War-
szawskiego GPO został szybko przekształ-
cony w szpital, a ponieważ zabudowania 
Zgromadzenia były drewniane, po trzech 
dniach został przeniesiony na ul. Poznań-
ską 11 do pomieszczeń PZU. Budynki te 
były murowane i częściowo osłonięte od 
głównego kierunku obstrzału – przetrwały 
do końca Powstania. Po przeniesieniu GPO 
przekształcił się w szpital Zgrupowania 
„Zaręba-Piorun” i jako taki przetrwał do 

końca Powstania. Kierownikiem tego szpi-
tala był dr Edward Drescher.

Szpital ten zasługuje na moje szcze-
gólne wspomnienie, bowiem pracowałam 

w nim od początku jako sanitariuszka 
(przeszkolona na kursach sanitarnych 
w Szarych Szeregach), aż do jego ewakuacji 
z ciężko rannymi pociągiem sanitarnym 
do Stalagu XI A. Był chyba jedynym po-
wstańczym szpitalem mającym prąd i wodę 
do końca działań. Zawdzięczał to znajdu-
jącej się studni artezyjskiej i sąsiedztwu 
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Mleczarni (Jajczarni na Hożej 51). Zakład 
radiologii doc. Witolda Zawadowskiego po-
łożony na ul. Hożej róg Poznańskiej i jego 
współpraca ze szpitalem umożliwiła usu-
wanie odłamków oraz inne operacje pod 
rtg. Energię elektryczną dostarczała nocą 
do zakładu ekipa mleczarni. Zaopatrze-
nie w materiały opatrunkowe pochodziło 
częściowo z Lecznicy św. Józefa (róg Hożej 
i E. Plater) oraz z apteki „pod Aniołem”. 
Aprowizacją szpitala zajmowały się sio-
stry ze Zgromadzenia SS. Rodziny Maryi, 
którego Przełożoną Generalną była Matka 
Matylda Getter. Przez cały okres Powstania 
nie głodowałyśmy dzięki staraniom sióstr.

W początkach września żołnierze „Syl-
westra” odbili restaurację na ul. Żuliń-
skiego i zabrali zdobyczny alkohol, w tym 
butelkę Wermutu – niestety zatrutego.

Dowódca plutonu, jego zastępca oraz 
trzy łączniczki wypili niewiele bardzo sil-
nej trucizny i po dwóch dniach zmarli. 
Alkohol został schowany w szafce szpi-
talnej dla ustalenia po Powstaniu rodzaju 
trucizny. We wrześniu został omyłkowo 
podany zespołowi operacyjnemu. Wszyscy 
ulegli ciężkiemu zatruciu, ale udało się 
im ujść z życiem.

W szpitalu leczono kilkunastu popa-
rzonych jeńców niemieckich po pożarze 
kina „Urania”. Wszyscy ranni mieli prowa-
dzone historie chorób i karty gorączkowe 
wisiały na łóżkach.

Przez szpital przewinęło się ok 1000 
rannych, a w  okresie końcowym było 
w nim 150. Wszyscy ranni wychodząc ze 
szpitala otrzymywali karteczki z rozpozna-
niem i leczeniem, a reszta historii chorób 
została zniszczona przy ewakuacji.

Po upadku Powstania ewakuowano 
ciężko rannych dwoma pociągami sani-
tarnymi. Pierwszy dotarł do Stalagu XI A, 
a drugi, po perturbacjach, do Zeitheim.

Komendant szpitala wraz z  resztą 
personelu po przekształceniu na szpital 
PCK ewakuował się do Brwinowa. Jesz-
cze w czasie Powstania dowiedział się 
o aresztowaniu żony Kazimiery, która jako 
pielęgniarka pracowała w Dulagu 121, 
a za pomoc w zwalnianiu osób została 
wywieziona do Auschwitz. Po ewakuacji 
obozu udało się jej uciec i połączyć z ro-
dziną. Profesor po opuszczeniu Warszawy 
i zabraniu syna od teściów przeniósł się 
w okolice Zakopanego – tam odnalazła 
go żona.

Po zakończeniu wojny Profesor z rodzi-
ną przeniósł się na Pomorze. W Sopocie 
zorganizował Szpital Chirurgiczno-Po-
łożniczy i Ośrodek Zdrowia. W okresie 

pobytu w Sopocie zorganizowano Gdań-
sko-Pomorską Izbę Lekarską dla obszaru 
województwa gdańskiego i Wschodniego 
Pomorza z siedzibą w Bydgoszczy oraz 
zachodniopomorską z siedzibą w Kosza-
linie. Przewodniczącym tej Izby został 

dr Wacław Chrzanowski a zastępcami 
dr Edward Drescher i dr Józef Jonscher. 
W lutym 1947 r. nakazem Ministra Zdro-
wia dr Drescher przeniósł się do Szczecina 
na stanowisko inspektora sanitarnego, 
został też delegatem do Szczecińskiej Izby 
Lekarskiej, w której intensywnie pracował. 
Na początku 1949 r. władze poinformowa-
ły o planowanej likwidacji izb lekarskich 
i wraz z reformą służby zdrowia w 1950 r. 
to nastąpiło.

W maju 1947 r. dr Drescher został or-
dynatorem oddziału Chirurgii Dziecię-
cej Szpitala PCK. Datę 1 sierpnia 1947 r. 
przyjmuje się jako początek Polskiej Chi-
rurgii Dziecięcej na Pomorzu Zachodnim. 
Wraz ze szpitalem PCK na Unii Lubelskiej 
oddział został przekazany tworzącej się Po-
morskiej Akademii Medycznej. Jako ordy-
nator tego 75-łóżkowego oddziału uzyskał 
stopień doktora medycyny, a następnie 
w  1961 r. profesora nadzwyczajnego, 
a w 1973 – profesora zwyczajnego. Orga-
nizując na Pomorzu Zachodnim chirur-
gię dziecięcą był okresowo konsultantem 
wojewódzkim i kierownikiem specjalizacji 
z tej dziedziny. Jego uczniowie prowadzili 
oddziały w Słupsku, Koszalinie i innych 
miastach województwa. Jako kierownik 
Kliniki Dziecięcej był promotorem wielu 
prac doktorskich i habilitacji. We władzach 
Akademii pełnił funkcję prorektora do 

spraw klinicznych. Początkowo prowadził 
wykłady z chirurgii dziecięcej w Pomor-
skiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 
co skutkowało wprowadzeniem wykładów 
w tej specjalizacji na wszystkich uczel-
niach w Polsce.

Był inicjatorem powstania Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej i człon-
kiem kilku towarzystw zagranicznych:
• British Associated of Pediatric Sur-

geons,
• Deutsche Gesellschaft für Kinder-

chirurgie,
• Reunion d’Ortopedie et de Chirurgie 

de l’Appareil Moteur de Bordeaux.
Poza chirurgią interesowała Go de-

ontologia i etyka lekarska. Wykłady z tej 
dziedziny zainicjował w 1956 r. w Pomor-
skiej Akademii Medycznej. Opublikował 
kilkadziesiąt prac naukowych i podręczni-
ków. Był razem z profesorami: Tadeuszem 
Sokołowskim, Kazimierzem Stojałowskim 
i Eugeniuszem Miętkiewskim współau-
torem „Roczników Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie”. Otrzymał wiele 
odznaczeń, tj.: 
• Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski,
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski,
• Krzyż Walecznych (dwukrotnie),
• Złoty Krzyż Zasługi,
• Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami,
• Krzyż Armii Krajowej,
• Medal Wojska.

Zmarł 16 lipca 1977 r. w Warszawie. 
Jest pochowany na Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie. Profesor Edward Drescher 
zasługuje na naszą szczególną pamięć.

Od lewej stoją: prof. Julia Starkiewiczowa, prof. Bolesław Górnicki, prof. Edward Drescher
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UCHWAŁY ORL
UCHWAŁY I APELE 
OKRĘGOWEJ RADY 

LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
z dn. 21.01.2021 r.

Uchwała Nr 01/2021/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ UMOWY 
NA ROBOTY BUDOWLANE ZAWARTEJ Z WOJCIECHEM 
GRYCZKĄ PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPO-
DARCZĄ POD NAZWĄ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

„GEKO” WOJCIECH GRYCZKA

§ 1.
Wyraża się zgodę na zmianę umowy na 
roboty budowlane zawartej w dniu 22 lip-
ca 2020 r. z Wojciechem Gryczką prowa-
dzącym działalność gospodarczą pod na-
zwą Firma Handlowo-Usługowa „GEKO” 
Wojciech Gryczka, w zakresie dotyczą-
cym zmiany przedmiotu umowy, zmiany 
wynagrodzenia wykonawcy oraz zmiany 
terminu wykonania umowy, w granicach 
określonych w protokole konieczności nr 3 
z dnia 19 stycznia 2021 r., w protokole ko-
nieczności nr 4 z dnia 19 stycznia 2021 r. 
oraz w protokole konieczności nr 5 z dnia 
19 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem, że 
termin wykonania umowy ulega przedłu-
żeniu łącznie o 27 dni roboczych.

§ 2.
Upoważnić Prezesa i Skarbnika Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie do podpisa-
nia w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie aneksu do umowy na roboty 
budowlane zawartej w dniu 22 lipca 2020 r. 
z Wojciechem Gryczką prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą pod nazwą Firma 
Handlowo-Usługowa „GEKO” Wojciech 
Gryczka, w  zakresie określonym w  § 1 
powyżej.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dn. 27.01.2021 r.

Uchwała Nr 02/2021/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJAL-
NEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej 
z dnia 26 stycznia 2021 r. dotyczącą:
1. Przyznania świadczenia pieniężnego po 

narodzinach/ adopcji dziecka w wyso-
kości 1000,00 zł:
1. (…)

2. Przyznania jednorazowego zasiłku po-
grzebowego w wysokości 1500,00 zł:
1. (…)

3. Przyznania zapomogi finansowej:

1. (…)  – zapomoga f inansowa 
(losowa) – 10 000,00 zł.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem jej 
podjęcia.

Uchwała Nr 03/2021/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSO-
WEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finanso-
wej ORL w Szczecinie z dn. 26 stycznia 
2021 r. dot. zwolnienia/umorzenia składek 
członkowskich:

1. (…)
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 04/2021/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU OKRĘ-
GOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA ROK 2021

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 

przyjmuje projekt budżetu Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie na rok 
2021 i rekomenduje go do uchwalenia 
Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

2. Projekt budżetu Okręgowej Izby Le-
karskiej na rok 2021, o którym mowa 
w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2021 r.

Uchwała Nr 05/2021/VIII
W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRÓD ZA EGZAMIN 

SPECJALIZACYJNY W 2020 ROKU

§ 1.
1.  Nagrodę w wysokości 1500,00 zł za eg-

zamin specjalizacyjny zdany w 2020 r.
lenia specjalizacyjnego przyznaje się:
1) Krężel Agnieszce (nr PWZ …)  – 

w dziedzinie hipertensjologii.
2. Nagrodę w wysokości 1000,00 zł za egza-

min specjalizacyjny zdany w 2020 roku 
z wynikiem bardzo dobrym po odbyciu 
szkolenia specjalizacyjnego przyznaje się:
1) Domańskiemu Leszkowi (nr PWZ …) – 

w dziedzinie medycyny sportowej,
2) Homie Katarzynie (nr PWZ …) – 

w dziedzinie hipertensjologii,
3) Jackowsk iemu Tomaszow i 

(nr PWZ …) – w dziedzinie endo-
krynologii i diabetologii dziecięcej,

4) Kwiatkowskiej Ewie (nr PWZ …) – 
w dziedzinie medycyny sportowej,

5) Markowskiej Marcie (nr PWZ … ) – 
w dziedzinie chirurgii plastycznej,

6) Rutkowskiej Annie (nr PWZ … ) – 
w dziedzinie anestezjologii i inten-
sywnej terapii,

7) Zalewskiej-Szymanowicz Aleksan-
drze (nr PWZ …) – w dziedzinie 
gastroenterologii dziecięcej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 06/2021/VIII
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA PREZYDIUM OKRĘGO-
WEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO DZIA-
ŁANIA W IMIENIU OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
upoważnia Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w  Szczecinie do działania 
w  imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie w zakresie:
1. Przyznawania prawa wykonywania za-

wodu lekarza albo prawa wykonywania 
zawodu lekarza dentysty oraz uznawa-
nia kwalifikacji lekarzy i lekarzy den-
tystów, będących obywatelami państw 
członkowskich Unii Europejskiej za-
mierzających wykonywać zawód na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wydawania w tym przypadku dokumen-
tów „Prawo wykonywania zawodu leka-
rza” lub „Prawo wykonywania zawodu 
lekarza dentysty”, a nadto wpisywania 
lekarza albo lekarza dentysty, któremu 
przyznane zostało prawo wykonywania 
zawodu, na listę, o której mowa w art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich – w przypadkach 
i na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty.

2. Przyznawania prawa wykonywania za-
wodu lekarza albo prawa wykonywania 
zawodu lekarza dentysty, na określony 
zakres czynności zawodowych, okres 
i miejsce zatrudnienia w podmiocie 
leczniczym oraz wydawania w  tym 
przypadku dokumentów „Prawo wyko-
nywania zawodu lekarza” lub „Prawo 
wykonywania zawodu lekarza denty-
sty”, a nadto wpisywania lekarza albo 
lekarza dentysty, któremu przyznane 
zostało prawo wykonywania zawodu, 
na listę, o której mowa w art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o iz-
bach lekarskich – w przypadkach i na 
zasadach określonych w art. 7 ust. 2e 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty.
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3. Przyznawania warunkowego prawa 

wykonywania zawodu lekarza albo wa-
runkowego prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty oraz wydawania w tym 
przypadku dokumentów „Prawo wyko-
nywania zawodu lekarza” lub „Prawo 
wykonywania zawodu lekarza denty-
sty”, a nadto wpisywania lekarza albo 
lekarza dentysty, któremu przyznane 
zostało warunkowe prawo wykonywania 
zawodu, na listę, o której mowa w art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich – w przypadkach 
i  na zasadach określonych w  art. 7 
ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

4. Przyznawania warunkowego prawa 
wykonywania zawodu lekarza albo wa-
runkowego prawa wykonywania zawodu 
lekarza dentysty, pod nadzorem odpo-
wiednio lekarza albo lekarza dentysty 
posiadającego specjalizację II stopnia 
lub tytuł specjalisty oraz wydawania 
w tym przypadku dokumentów „Prawo 
wykonywania zawodu lekarza” lub „Pra-
wo wykonywania zawodu lekarza den-
tysty”, a nadto wpisywania lekarza albo 
lekarza dentysty, któremu przyznane 
zostało warunkowe prawo wykonywania 
zawodu, na listę, o której mowa w art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich – w przypadkach 
i na zasadach określonych w art. 7 ust. 
13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 07/2021/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘ-
GOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU 
KOMISJI BIOETYCZNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU 

MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się prof. dr. hab. n. med. Ta-
deusza Sulikowskiego do składu Komisji 
Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w  Szczecinie na prawach 
członka tej komisji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dn. 24.02.2021 r.

Uchwała Nr 09/2021/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSO-
WEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finanso-
wej ORL w Szczecinie z dnia 23 lutego 

2021 r. dot. zwolnienia/umorzenia składek 
członkowskich:
1. (…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem jej 
podjęcia.

Uchwała Nr 10/2021/VIII
W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW REJONU 
WYBORCZEGO UPRAWNIONYCH DO WYBORU JEDNEGO 
DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY OKRĘ-
GOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE IX KADEN-
CJI 2022–2026 ORAZ MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ 
LICZBY CZŁONKÓW REJONU WYBORCZEGO NA OKRES 

IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1. Liczba członków rejonu wyborcze-

go uprawnionych do wyboru jednego 
delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie IX kadencji 2022–2026 wynosi 
40 (czterdzieści).

2. Liczba członków rejonu wyborczego na 
okres IX kadencji 2022–2026 wynosi 
nie mniej niż 40 (czterdzieści) i nie 
więcej niż 750 (siedemset pięćdziesiąt) 
członków Okręgowej Izby Lekarskiej 
w  Szczecinie posiadających czynne 
prawo wyborcze.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2021/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ UMOWY 
NA ROBOTY BUDOWLANE ZAWARTEJ Z WOJCIECHEM 
GRYCZKĄ PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPO-
DARCZĄ POD NAZWĄ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

„GEKO” WOJCIECH GRYCZKA

§ 1.
Wyraża się zgodę na zmianę umowy na 
roboty budowlane zawartej w dniu 22 lip-
ca 2020 r. z Wojciechem Gryczką prowa-
dzącym działalność gospodarczą pod na-
zwą Firma Handlowo-Usługowa „GEKO” 
Wojciech Gryczka, w zakresie dotyczą-
cym zmiany przedmiotu umowy, zmiany 
wynagrodzenia wykonawcy oraz zmiany 
terminu wykonania umowy, w granicach 
określonych w protokole konieczności nr 6 
z dnia 4 lutego 2021 r.

§ 2.
Upoważnić Prezesa i Skarbnika Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie do podpisa-
nia w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie aneksu do umowy na roboty 
budowlane zawartej w dniu 22 lipca 2020 r. 
z Wojciechem Gryczką prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą pod nazwą Firma 
Handlowo-Usługowa „GEKO” Wojciech 

Gryczka, w  zakresie określonym w  § 1 
powyżej.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2021/VIII
W SPRAWIE PRZYZNANIA TYTUŁU MENTORA

§ 1.
Przyjąć wniosek Kapituły tytułu Mentora 
z dnia 15 lutego 2021 r. i przyznać tytuł 
Mentora:

• prof. dr hab. n. med. Jadwidze 
Buczkowskiej-Radlińskiej,

• prof. dr hab. n. med. Marcie Wawrzy-
nowicz-Syczewskiej oraz

• dr. n. med. Łukaszowi Jodko.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2021/VIII
W  SPRAWIE WPROWADZENIA „REGULAMINU 
ORGANIZACJI I FINANSOWANIA WYDARZEŃ ORGA-
NIZOWANYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ LEKARSKĄ 

W SZCZECINIE”

§ 1.
Wprowadza się „Regulamin organizacji 
i finansowania wydarzeń organizowanych 
przez Okręgową Izbę Lekarską w Szcze-
cinie”, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2.
Tracą moc:

1. Uchwała Nr 12/2016/VII Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 
17  lutego 2016 r. w  sprawie zasad 
wydatkowania środków finansowych 
przewidzianych w budżecie Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie dla komi-
sji problemowych i kół Okręgowej Rady 
Lekarskiej w  Szczecinie, zmieniona 
Uchwałą Nr 70/2019/VIII Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 
23 października 2019 r. oraz

2. Uchwała Nr 9/2019/VIII Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 
23 stycznia 2019 r. w sprawie udziału 
w szkoleniach organizowanych przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem jej 
podjęcia.
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Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 13/2021/VIII ORL w Szczecinie  

z dnia 24.02.2021 r.

REGULAMIN ORGANIZACJI I FINANSOWANIA WYDA-
RZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ 

LEKARSKĄ W SZCZECINIE
Niniejszy regulamin ma na celu okre-
ślenie zasad organizacji i finansowania 
wydarzeń organizowanych i współorgani-
zowanych przez Okręgową Izbę Lekarską 
w Szczecinie.

§ 1.
1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 

organizuje doskonalenie zawodowe le-
karzy i lekarzy dentystów oraz innego 
rodzaju wydarzenia samodzielnie lub 
w porozumieniu z innymi podmiotami. 
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 
może również zlecić organizację dosko-
nalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 
dentystów oraz innego rodzaju wyda-
rzeń podmiotom trzecim, działającym 
na jej zlecenie, na podstawie odrębnej 
umowy zawartej w tym celu przez Okrę-
gową Izbę Lekarską w Szczecinie z tym 
podmiotem. Warunkiem zlecenia orga-
nizacji lub współorganizacji wydarzenia 
podmiotowi trzeciemu w całości lub 
części jest posiadanie przez niego od-
powiednich uprawnień w zakresie orga-
nizacji konkretnego rodzaju wydarzeń.

2. Poprzez organizację doskonalenia zawo-
dowego lekarzy i lekarzy dentystów na-
leży rozumieć również dofinansowanie 
zewnętrznych wydarzeń edukacyjnych, 
które uzyskają pozytywną opinię Komi-
sji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL 
w przypadku wydarzeń dedykowanych 
lekarzom lub lekarzom i lekarzom den-
tystom albo Komisji Stomatologicznej 
ORL w przypadku wydarzeń dedykowa-
nych lekarzom dentystom, a w których 
udział biorą członkowie Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie.

3. Regulamin nie ma zastosowania do 
szkoleń organizowanych w ramach re-
alizacji stażu podyplomowego, a w za-
kresie obowiązkowych szkoleń specja-
lizacyjnych ma zastosowanie w zakresie 
określonym w § 8.

4. Użyte w niniejszym regulaminie okre-
ślenia oznaczają:
1) OIL  – Okręgową Izbę Lekarską 

w Szczecinie,
2) Regulamin – niniejszy regulamin or-

ganizacji i finansowania wydarzeń 
organizowanych przez Okręgową 
Izbę Lekarską w Szczecinie,

3) lekarz – lekarza i lekarza dentystę,
4) wydarzenie – zarówno wydarzenia 

edukacyjne, jak i integracyjne, or-
ganizowane lub współorganizowane 

przez OIL, przy czym przez wyda-
rzenia edukacyjne rozumie się szko-
lenia, kursy, konferencje, kongresy, 
sympozja, zjazdy naukowe i warszta-
ty, zaś przez wydarzenia integracyj-
ne – imprezy kulturalne, sportowe, 
okolicznościowe oraz inne o charak-
terze integracyjnym, organizowane 
lub współorganizowane przez OIL,

5) ORL  – Okręgową Radę Lekarską 
w Szczecinie.

5. Udział w wydarzeniu organizowanym 
lub współorganizowanym przez OIL jest 
dobrowolny.

§ 2.
1. Z inicjatywą organizacji wydarzenia 

może wystąpić:
1) Prezes ORL,
2) przewodniczący organów OIL,
3) przewodniczący komisji problemo-

wych ORL lub kół ORL,
zwany dalej „inicjatorem wydarzenia”.

 Z inicjatywą organizacji wydarzenia 
może wystąpić również członek OIL 
jako pomysłodawca wydarzenia. W ta-
kiej sytuacji w zależności od rodzaju 
wydarzenia decyzja o jego organizacji 
lub współorganizacji zostanie podjęta 
przez właściwą komisję problemo-
wą ORL. Wydarzenie takie będzie 
wówczas organizowane ze środków 
finansowych będących w dyspozycji 
właściwej komisji problemowej ORL, 
a jej przewodniczący lub osoba przez 
niego upoważniona będzie inicjatorem 
wydarzenia.

2. Inicjator wydarzenia:
1) planuje i realizuje wydarzenie, kon-

troluje jego przebieg, zaś w przypad-
ku zlecenia przez OIL organizacji 
lub współorganizacji wydarzenia 
podmiotowi trzeciemu – nadzoruje 
realizację obowiązków podmiotu 
trzeciego w tym zakresie,

2) obowiązany jest gospodarować środ-
kami przeznaczonymi na organiza-
cję lub współorganizację wydarzenia 
w sposób celowy, ekonomicznie uza-
sadniony i oszczędny, do wysokości 
przeznaczonego na to wydarzenie 
budżetu oraz w ramach przyznanego 
na dany rok budżetu komisji proble-
mowej ORL, koła ORL lub organu 
OIL,

3) dokonuje uzgodnień w  zakresie 
warunków realizacji na rzecz OIL 
usług związanych z organizacją lub 
współorganizacją wydarzenia, z za-
strzeżeniem, że inicjator wydarze-
nia nie jest uprawniony do składania 
w  imieniu i na rzecz OIL jakich-
kolwiek oświadczeń o charakterze 

zobowiązaniowym, w tym w szcze-
gólności o charakterze finansowym, 
chyba że zostanie w tym celu umo-
cowany przez ORL,

4) koordynuje we współpracy z Dyrek-
torem Biura OIL działania pracowni-
ków OIL, którzy w ramach wykony-
wania swoich obowiązków pracowni-
czych zajmują się kwestią organizacji 
lub współorganizacji wydarzenia,

5) zatwierdza pod względem mery-
torycznym dokumenty finansowe 
dotyczące organizacji lub współor-
ganizacji wydarzenia,

6) przekazuje OIL wszelkie informacje 
i dokumenty dotyczące wydarzenia, 
w tym w szczególności:
a) ofertę złożoną przez kontrahen-

ta OIL wraz ze sporządzonym 
przez niego kosztorysem realiza-
cji usługi (dokumenty winny być 
złożone przed zawarciem stosow-
nej umowy z kontrahentem OIL, 
z zastrzeżeniem wymogów i ter-
minów określonych w § 3 ust. 8),

b) projekt umowy, w  sytuacji gdy 
takowy został przedłożony przez 
kontrahenta OIL,

c) ostateczny wykaz wydatków 
poniesionych w  związku z  or-
ganizacją lub współorganizacją 
wydarzenia (z wyodrębnieniem 
wszystkich pozycji kosztowych),

d) dotyczące ewentualnych sponso-
rów wydarzenia wraz z propono-
wanymi warunkami współpracy 
w tym zakresie (ofertą),

e) listy uczestników wydarzenia – 
w przypadku ich prowadzenia,

f) dokumenty finansowe i księgowe, 
w tym m.in. faktury i rachunki do-
kumentujące wydatki,

g) inne otrzymane dokumenty zwią-
zane z wydarzeniem,

7) obowiązany jest do niezwłocznego 
przekazywania OIL wszelkich infor-
macji dotyczących wydarzenia, któ-
re są niezbędne do podjęcia przez 
OIL stosownych czynności prawem 
przewidzianych,

8) przedkłada Dyrektorowi Biura OIL 
ofertę wykładowcy oraz szczegółową 
informację dotyczącą przedmiotu 
umowy, która ma być zawarta, wy-
sokości i  zasad finansowania tejże 
umowy, jak również inne informacje, 
które będą niezbędne do przygotowa-
nia i zawarcia umowy z wykładowcą, 
chyba że współpraca z  wykładowcą 
będzie miała charakter nieodpłatny; 
powyższe dotyczy także sytuacji, gdy 
organizacja wydarzenia edukacyjnego 

UCHWAŁY ORL
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została zlecona w całości lub w części 
podmiotowi trzeciemu,

9) udziela na wniosek Prezesa ORL, ORL 
lub jej Prezydium wszelkich informacji 
dotyczących wydarzenia.

§ 3.
1. OIL organizuje wydarzenia:

1) bezpłatnie  – w  ramach składki 
członkowskiej,

2) częściowo odpłatnie  – w  ramach 
składki członkowskiej,

3) pełnopłatnie.
2. W  przypadku wydarzeń, o  których 

mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), z tytułu uczest-
nictwa w wydarzeniu wystawiana jest 
uczestnikowi wydarzenia faktura przez 
organizatora lub współorganizatora.

3. Źródłami finansowania wydarzeń są 
środki własne OIL, zaś w przypadku 
wydarzeń częściowo odpłatnych i peł-
nopłatnych – opłaty wnoszone przez 
uczestników wydarzenia. Za zgodą 
ORL źródłami finansowania wydarzeń 
mogą być również środki pochodzące 
z innego źródła.

4. W przypadku wydarzeń zainicjowanych 
przez Prezesa ORL środki na organiza-
cję wydarzenia pochodzą z odpowied-
niej pozycji budżetu OIL, w przypadku 
wydarzeń zainicjowanych przez prze-
wodniczącego komisji problemowej 
ORL lub koła ORL – z budżetu komisji 
problemowej ORL lub koła ORL, która 
organizuje konkretne wydarzenie, zaś 
w przypadku wydarzeń zainicjowanych 
przez przewodniczącego organu OIL – 
z budżetu tego organu OIL. Dopuszcza 
się finansowanie wydarzenia z budżetu 
kilku komisji problemowych ORL, kół 
ORL lub kilku organów OIL, w sytua-
cji gdy wydarzenie organizowane jest 
przez więcej niż jedną komisję proble-
mową ORL, koło ORL lub organ OIL. 
Finansowanie wydarzenia przekracza-
jące przyznany budżet organu OIL, ko-
misji problemowej ORL lub koła ORL 
możliwe jest wyłącznie po uprzednim 
dokonaniu przez ORL odpowiedniego 
przesunięcia wewnątrzbudżetowego.

5. Wydatkowanie środków finansowych 
przewidzianych w budżecie OIL dla 
poszczególnych komisji problemo-
wych ORL, kół ORL lub organów OIL 
z przeznaczeniem na organizację lub 
współorganizację wydarzenia, w kwo-
cie przewyższającej 15 000 zł brutto na 
jedno wydarzenie podlegające finanso-
waniu, wymaga uzyskania uprzedniej, 
pisemnej zgody Prezesa i Skarbnika 
ORL OIL, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Wydatkowanie środków finansowych 
przewidzianych w budżecie OIL dla 

poszczególnych komisji problemo-
wych ORL, kół ORL lub organów OIL 
z przeznaczeniem na organizację lub 
współorganizację wydarzenia, w kwo-
cie przewyższającej 30 000 zł brutto na 
jedno wydarzenie podlegające finanso-
waniu, wymaga uzyskania uprzedniej 
zgody ORL wyrażonej w formie uchwa-
ły, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypad-
kach, o których mowa w zdaniu po-
przednim, ust. 5 nie stosuje się.

7. W przypadku, gdy w danym roku pla-
nuje się kilka edycji (cykli) tego same-
go wydarzenia, do ustalenia wartości 
wydarzenia, od której uzależnione jest 
uzyskanie zgody właściwego podmio-
tu, bierze się pod uwagę łączną kwotę 
wszystkich edycji (cykli) tego wydarze-
nia. W razie podjęcia decyzji w ciągu 
roku o przeprowadzeniu kolejnej edy-
cji (cyklu) tego samego wydarzenia, do 
wartości wydarzenia, od której uzależ-
nione jest uzyskanie zgody właściwego 
podmiotu, dolicza się wartość wszyst-
kich edycji (cykli) tego wydarzenia, 
które już w danym roku się odbyły lub 
które już zostały zaplanowane.

8. W celu realizacji obowiązku uzyska-
nia zgody, o której mowa w ust. 5 i 6, 
przewodniczący komisji problemowej 
ORL, koła ORL lub organu OIL orga-
nizującego wydarzenie zobowiązany 
jest przedłożyć odpowiednio Preze-
sowi i  Skarbnikowi ORL lub ORL 
wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, 
określającym charakter wydarzenia, 
preliminarz wydatków związanych 
z tym konkretnym wydarzeniem pod-
legającym finansowaniu, w terminie 
co najmniej dwóch tygodni przed pla-
nowanym wydarzeniem, z jednoczes-
nym uwzględnieniem harmonogramu 
posiedzeń ORL. W przypadku zlecenia 
przez OIL organizacji lub współorgani-
zacji wydarzenia w całości lub części 
podmiotowi trzeciemu, do dokumen-
tów wskazanych w zdaniu poprzednim 
winna zostać załączona również oferta 
złożona przez podmiot trzeci na organi-
zację lub współorganizację wydarzenia.

9. Przed uzyskaniem zgody, o której mowa 
w ust. 5 i 6, nie jest możliwe publiko-
wanie w jakikolwiek sposób i w jakiej-
kolwiek formie ogłoszeń o planowanym 
wydarzeniu, jak również przyjmowanie 
zapisów na to wydarzenie.

10. Oferta dotycząca wydarzenia dedyko-
wana jest przede wszystkim lekarzom, 
członkom OIL. Finansowanie przez 
OIL uczestnictwa w wydarzeniu oso-
by nie będącej członkiem OIL wykra-
cza poza działalność statutową OIL. 
OIL nie ogranicza możliwości udziału 
w wydarzeniach osobom, które nie są 

członkami OIL, pod warunkiem prze-
widzenia możliwości udziału takich 
osób w konkretnym wydarzeniu przez 
OIL, zgłoszenia tego faktu przez taką 
osobę podczas zapisu, spełniania przez 
taką osobę kryteriów uczestnictwa, 
o ile zostały takie określone, oraz wnie-
sienia przez taką osobę lub jej reprezen-
tanta stosownej opłaty za uczestnictwo 
w wydarzeniu. Przy ustalaniu opłat za 
uczestnictwo w wydarzeniu (organi-
zowanym lub współorganizowanym 
przez OIL) koszt uczestnictwa osoby 
niebędącej członkiem OIL powinien 
być odpowiednio wyższy niż dla człon-
ka OIL i pokrywać koszty uczestnictwa 
tej osoby w  wydarzeniu. Zwolnieni 
z opłat za uczestnictwo w wydarzeniu 
są goście tego wydarzenia zaproszeni 
w uzgodnieniu z inicjatorem wydarze-
nia przez Prezesa ORL lub osobę przez 
niego upoważnioną.

11. Uczestnikowi wydarzenia nie przy-
sługuje roszczenie o  zwrot kosztów 
podróży odbytej celem wzięcia udziału 
w wydarzeniu, za wyjątkiem inicjatora 
wydarzenia oraz innych osób, w odnie-
sieniu do których została w tym zakre-
sie podjęta decyzja pozytywna przez 
ORL lub jej Prezydium.

12. W przypadku zewnętrznych wydarzeń 
edukacyjnych, o których mowa w § 1 
ust. 2, dofinansowanie następuje z bu-
dżetu Komisji ds. Kształcenia Podyplo-
mowego ORL lub Komisji Stomatolo-
gicznej ORL, w wysokości określonej 
decyzją odpowiedniej Komisji.

13. Postanowienia ust. 12 stosuje się od-
powiednio w przypadku dofinansowa-
nia udziału członków OIL w Szczeci-
nie w ogólnopolskich wydarzeniach 
sportowych i kulturalnych, w których 
członkowie ci reprezentują OIL, z za-
strzeżeniem że stosowną decyzję w tym 
zakresie podejmuje Komisja ds. Kul-
tury, Sportu i Rekreacji ORL, a samo 
dofinansowanie następuje z budżetu 
tej Komisji.

§ 4.
1. Każde wydarzenie edukacyjne organi-

zowane lub współorganizowane przez 
OIL musi uzyskać akredytację Naczel-
nej Rady Lekarskiej, na podstawie któ-
rej przyznawane są jego uczestnikom 
punkty edukacyjne, o ile uzyskanie tej 
akredytacji jest wymagane przepisami 
prawa.

2. OIL lub inny podmiot będący współor-
ganizatorem wydarzenia edukacyjnego 
zobowiązuje się wydać uczestnikowi 
wydarzenia edukacyjnego zaświad-
czenie o uczestnictwie lub certyfikat 
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potwierdzający uzyskanie nowych 
uprawnień lub punktów edukacyjnych.

3. OIL zastrzega sobie możliwość zmia-
ny terminu bądź odwołania wydarze-
nia, zmiany prelegentów i/lub progra-
mu wydarzenia, z  przyczyn od niej 
niezależnych.

4. Umieszczanie jakichkolwiek reklam na 
materiałach dotyczących wydarzenia, 
lub w trakcie i w miejscu jego odby-
wania, jak również innych informacji, 
które mogłyby sugerować związki finan-
sowe OIL z podmiotami trzecimi, moż-
liwe jest po uprzednim uzyskaniu na 
powyższe zgody ORL lub jej Prezydium. 
W celu organizacji lub współorganizacji 
wydarzenia dopuszcza się pozyskiwanie 
przez OIL sponsorów pod warunkiem 
uzyskania na powyższe uprzedniej zgo-
dy ORL lub jej Prezydium.

§ 5.
1. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach 

organizowanych lub współorganizowa-
nych przez OIL określa załącznik nr 1 
do Regulaminu.

2. Warunkiem uczestnictwa w wydarze-
niu organizowanym lub współorgani-
zowanym przez OIL jest akceptacja 
przez uczestnika wydarzenia zasad, 
o których mowa w ust. 1.

§ 6.
1. Merytoryczny nadzór nad konkretnym 

wydarzeniem sprawuje inicjator wyda-
rzenia lub osoba przez niego wskazana.

2. Techniczną i administracyjną obsługę 
wydarzeń organizowanych lub współ-
organizowanych przez OIL prowadzą 
wyznaczeni pracownicy OIL w zakre-
sie ich obowiązków służbowych.

§ 7.
W sprawach nieuregulowanych Regulami-
nem stosuje się odpowiednio:
1) przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego.
2) Statut OIL,
3) inne właściwe przepisy obowiązujące 

OIL.
§ 8.

Postanowienia Regulaminu, o  których 
mowa w § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1–5, ust. 2 
pkt 6 lit. a–c i e–g, ust. 2 pkt 7–9, § 3 ust. 
3–9 i ust. 11, § 4 ust. 2–3, § 6, § 7 stosuje 
się odpowiednio do organizowanych lub 
współorganizowanych przez OIL obowiąz-
kowych szkoleń specjalizacyjnych.

§ 9.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lu-
tego 2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu or-
ganizacji i finansowania wydarzeń 

organizowanych przez Okręgową Izbę 
Lekarską w Szczecinie

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGA-
NIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ 

OKRĘGOWĄ IZBĘ LEKARSKĄ W SZCZECINIE

1. Zgłoszenia na wydarzenia przyjmowa-
ne są w zależności od decyzji OIL lub 
podmiotu trzeciego, działającego w za-
kresie organizacji lub współorganizacji 
wydarzenia na zlecenie OIL:

1) elektroniczne, za pośrednictwem for-
mularza elektronicznego dostępnego 
na stronie internetowej OIL,

2) telefonicznie pod wskazany numer 
lub

3) za pośrednictwem podmiotu trzecie-
go działającego w zakresie organiza-
cji lub współorganizacji wydarzenia 
na zlecenie OIL.

2. W przypadku wydarzeń dopuszcza się 
możliwość wprowadzenia dodatkowych 
wymogów dotyczących przyjmowania 
zapisów na wydarzenie, dotyczących 
np. konieczności uiszczenia opłaty za 
udział w  wydarzeniu edukacyjnym 
przed jego odbyciem.

3. OIL lub podmiot działający na jej zlece-
nie w zakresie organizacji lub współor-
ganizacji wydarzenia, w przypadkach 
o których mowa w ust. 2, określa ter-
min, do którego istnieje możliwość 
rezygnacji przez uczestnika z udziału 
w wydarzeniu bez ponoszenia kosztów 
pod warunkiem wskazania osoby, któ-
ra weźmie udział w tym wydarzeniu 
w miejsce rezygnującego uczestnika. 
W przypadku niezachowania terminu, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
lub w przypadku braku wskazania in-
nej osoby, uczestnik zobowiązuje się do 
pokrycia wszystkich kosztów, które OIL 
lub podmiot działający w jej imieniu, 
poniósł w celu organizacji wydarzenia, 
a które to koszty związane są z plano-
wanym udziałem uczestnika w tym 
wydarzeniu. W przypadkach losowych 
lub nagłych zwolnienie z konieczności 
uiszczenia kosztów, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim może nastąpić 
na podstawie decyzji Prezesa ORL.

4. Liczba miejsc udziału w wydarzeniu 
jest ograniczona. O udziale w wyda-
rzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
W przypadku płatnych wydarzeń do-
datkowym czynnikiem decydującym 
o kolejności zgłoszenia jest przesłanie 
wraz z formularzem zgłoszeniowym 
potwierdzenia wpłaty.

5. Potwierdzeniem uczestnictwa w wy-
darzeniu edukacyjnym będzie włas-
noręczny podpis uczestnika złożony na 
liście obecności – w przypadku wyda-
rzeń stacjonarnych lub potwierdzenie 

obecności przez prowadzącego  – 
w przypadku wydarzeń prowadzonych 
w formie online.

6. OIL zastrzega sobie możliwość zmiany 
terminu bądź odwołania wydarzenia, 
zmiany prelegentów i/lub programu 
wydarzenia, z przyczyn od niej nieza-
leżnych. W przypadku, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim uczestnikowi nie 
przysługuje żadne roszczenie wobec 
OIL z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Odwołanie wydarzenia z przyczyn za-
leżnych od OIL lub podmiotu trzeciego 
działającego na jej zlecenie skutkuje 
obowiązkiem zwrotu na rzecz uczest-
nika wniesionej przez niego opłaty. 
Opłaty te mogą być jednak, zgodnie 
z decyzją OIL i za zgodą uczestnika, 
zaliczone na poczet jego udziału w tym 
konkretnym wydarzeniu jednak orga-
nizowanym w innym terminie.

8. Warunkiem uczestnictwa w wydarze-
niu edukacyjnym lub dofinansowania 
członkowi OIL uczestnictwa w ogól-
nopolskich wydarzeniach sportowych 
i kulturalnych, w których członkowie 
ci reprezentują OIL, jest niezaleganie 
w opłaceniu składek członkowskich 
na rzecz OIL, przy czym warunek ten 
uznaje się za spełniony w razie nie zale-
gania przez uczestnika z obowiązkiem 
opłacania składek członkowskich na 
rzecz OIL za okres dłuższy niż 3 mie-
siące na dzień wpisania uczestnika na 
listę uczestników danego wydarzenia 
edukacyjnego.

9. Postanowienia ust. 8 nie dotyczą tych 
uczestników wydarzenia edukacyj-
nego, którzy nie są członkami OIL, 
którzy zostali zwolnieni z obowiązku 
opłacania składek członkowskich na 
rzecz OIL, lub z którymi podpisano po-
rozumienie w sprawie spłaty wierzytel-
ności z tytułu składek członkowskich, 
pod warunkiem wywiązywania się 
z porozumienia zgodnie z jego treścią, 
lub którym umorzono zaległe składki 
członkowskie, jeżeli po ich umorzeniu 
spełniają warunki, o których mowa 
w ust. 8.

10. Uczestnik wydarzenia zobowiązany 
jest do stosowania się do przepisów 
wewnętrznych w obiekcie, w którym 
odbywa się wydarzeni, w szczególności 
w zakresie ochrony ppoż. i bhp jak rów-
nież do poleceń prowadzącego wyda-
rzenie lub wskazanego przedstawicie-
la organizatora lub współorganizatora 
wydarzenia.

11. OIL nie ponosi odpowiedzialności za 
rzeczy uczestników wydarzenia zgubio-
ne, zniszczone lub skradzione w trakcie 
wydarzenia.
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12. Organizator zastrzega sobie możliwość 
przeprowadzenia podczas wydarzenia 
sesji fotograficznych lub filmowania 
przebiegu wydarzenia celem emisji 
w środkach masowego przekazu (Inter-
net, prasa, radio lub telewizja) lub dla 
celów dokumentacji, promocji, reklamy 
organizatora i innych osób przez niego 
wskazanych.

13. Zasady przetwarzania danych osobo-
wych uczestników wydarzenia określa 
każdorazowo informacja umieszczana 
przy formularzu zgłoszeniowym lub 
ogłoszeniu o danym wydarzeniu.

Uchwała Nr 14/2021/VIII
W SPRAWIE USTALENIA LOGO KOMISJI STOMA-
TOLOGICZNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE

§ 1.
Przyjmuje się logo Komisji Stomatologicz-
nej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczeci-
nie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr 14/2021/VIII ORL w Szczecinie  

z dnia 24.02.2021 r.

Uchwała Nr 15/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA CZŁONKA OKRĘGO-
WEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA PRZEDSTA-
WICIELA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ DO SKŁADU 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie re-
komenduje na przedstawiciela Naczelnej 
Rady Lekarskiej do składu Państwowej Ko-
misji Egzaminacyjnej w dziedzinie endo-
krynologii prof. dr. hab. n. med. Anhellego 
Syrenicza.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dn. 5.03.2021 r.

Uchwała Nr 16/2021/VIII
W SPRAWIE ZWOŁANIA OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKA-
RZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Wobec ogłoszonego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanu epidemii wywoła-
nego wirusem SARS-CoV-2 oraz wynika-
jących z tego faktu konsekwencji, zwołuje 
się Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie w dniach 
od 30 marca 2021 r. (godzina: 8.00) do 
31 marca 2021 r. (godzina: 23.59) celem 
podjęcia uchwał w trybie obiegowym.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem jej 
podjęcia.

z dn. 10.03.2021 r.

Uchwała Nr 17/2021/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJAL-
NEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej 
z dnia 9 marca 2021 r. dotyczącą:
1. Przyznania świadczenia pieniężnego 

po narodzinach/adopcji dziecka w wy-
sokości 1000 zł:
1. (…)

2. Przyznania jednorazowego zasiłku po-
grzebowego w wysokości 1500 zł:
1. (…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem jej 
podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2021/VIII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSO-
WEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finanso-
wej ORL w Szczecinie z dnia 8 marca 
2021 r. dot. zwolnienia/umorzenia składek 
członkowskich:

1. (…)
§ 2.

Uchwała wchodzi w  życie z  dniem jej 
podjęcia.

Uchwała Nr 19/2021/VIII
W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY 

LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA ROK 2020

§ 1.
Przedstawić do zatwierdzenia najbliż-
szemu Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie za rok 2020, szczegóło-
wo przedstawione w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem jej 
podjęcia.

Uchwała Nr 20/2021/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ 

RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2020 ROK

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 

przyjmuje sprawozdanie z działalności 
za 2020 rok i rekomenduje je do za-
twierdzenia najbliższemu Okręgowe-
mu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2021/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 04/2021/VIII OKRĘGO-
WEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY 

LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA ROK 2021

§ 1.
W Uchwale Nr 04/2021/VIII Okręgowej 
Rady Lekarskiej w  Szczecinie z  dnia 
27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia 
projektu budżetu Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na rok 2021, w załącz-
niku nr 1 stanowiącym projekt budżetu 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na rok 2021, wprowadza się następujące 
zmiany:
1) w  dziale „PRZYCHODY” w  części 

„Przychody z działalności statutowej” 
(pkt 1.) kwotę: „3 819 000,00” zastę-
puje się kwotą: „3 869 000,00” ;

2) w  dziale „PRZYCHODY” w  części 
„Przychody z działalności statutowej” 
(pkt 1.) w pozycji „Składki członkow-
skie” (ppkt 1.1.) kwotę „3 500 000,00” 
zastępuje się kwotą: „3 550 000,00”;

3) w  dziale „PRZYCHODY” w  części 
oznaczonej jako: „RAZEM” kwotę: 
„4 291 600,00” zastępuje się kwotą: 
„4 341 600,00”;

4) w dziale „PRZYCHODY” w częściach 
„Obowiązkowe odpisy” i  „Naczelna 
Izba Lekarska – składki członkowskie” 
kwotę: „525 000,00” zastępuje się kwo-
tą: „532 500,00”;
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5) w  dziale „PRZYCHODY” w  części 
„Przychód netto” kwotę: „3 766 600,00” 
zastępuje się kwotą: „3 809 100,00”;

6) w dziale „KOSZTY” w części „Pozostałe 
koszty w układzie rodzajowym” (dział 
II.) kwotę: „1 803 500,00” zastępuje się 
kwotą: „1 848 500,00”;

7) w dziale: „KOSZTY” w części „Pozo-
stałe koszty w układzie rodzajowym” 
(dział II.) w części: „Pozostałe koszty” 
(pkt 9) kwotę: „7 000,00” zastępuje się 
kwotą: „52 000,00”;

8) w dziale: „KOSZTY” w części „Pozo-
stałe koszty w układzie rodzajowym” 
(dział II.) w części: „Pozostałe kosz-
ty” (pkt 9.) w ppkt 9.1 dotychczasowa 
nazwa pozycji „Ubezpieczenia ma-
jątkowe” otrzymuje nowe brzmienie 
„Ubezpieczenia”;

9) w dziale: „KOSZTY” „Pozostałe kosz-
ty w układzie rodzajowym” (dział II.) 
w części: „Pozostałe koszty” (pkt 9.) 
w  pozycji: „Rezerwa budżetowa” 
(ppkt 9.2.) kwotę: „0,00” zastępuje się 
kwotą: „45 000,00”;

10) w dziale „KOSZTY” w części ozna-
czonej jako: „Ogółem koszty” kwotę: 
„3 762 788,00” zastępuje się kwotą: 
„3 807 788,00”;

11) w dziale „KOSZTY” w części oznaczo-
nej jako: „Wynik” kwotę: „3 812,00” 
zastępuje się kwotą: „1 312,00”.

§ 2.
W związku z treścią § 1, dotychczasowy 
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 04/2021/VIII 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przy-
jęcia projektu budżetu Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie na rok 2021, otrzy-
muje brzmienie jak w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2021 r.

Uchwała Nr 22/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
rekomenduje Okręgowemu Zjazdowi Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie zwołanemu w celu podjęcia uchwał 
w trybie obiegowym w dniach od 30 mar-
ca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 31 marca 
2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie uchwały nr 
1/2021/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
zwołanego w celu podjęcia uchwał w try-
bie obiegowym w  dniach od 30  marca 
2021 r. od godz. 8.00 do 31 marca 2021 r. 
do godz. 23.59, w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
rekomenduje Okręgowemu Zjazdowi Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie zwołanemu w celu podjęcia uchwał 
w trybie obiegowym w dniach od 30 mar-
ca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 31 marca 
2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie uchwały 
nr 2/2021/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok, 
w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
rekomenduje Okręgowemu Zjazdowi Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie zwołanemu w celu podjęcia uchwał 
w trybie obiegowym w dniach od 30 mar-
ca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 31 marca 
2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie uchwały 
nr 3/2021/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok, 
w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
rekomenduje Okręgowemu Zjazdowi Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie zwołanemu w celu podjęcia uchwał 
w trybie obiegowym w dniach od 30 mar-
ca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 31 marca 
2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie uchwały nr 
4/2021/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zatwier-
dzenia wykonania budżetu Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok, 
w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
rekomenduje Okręgowemu Zjazdowi Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie zwołanemu w celu podjęcia uchwał 
w trybie obiegowym w dniach od 30 mar-
ca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 31 marca 
2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie uchwały nr 
5/2021/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie prze-
znaczenia zysku za 2020 rok, w brzmie-
niu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
rekomenduje Okręgowemu Zjazdowi Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie zwołanemu w celu podjęcia uchwał 
w trybie obiegowym w dniach od 30 mar-
ca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 31 marca 
2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie uchwały 
nr 6/2021/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Okręgowej Ra-
dzie Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok, 
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Wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok

PRZYCHODY Wykonanie Plan 2020 % wykonania
1. Przychody z działalności statutowej 4 078 048 3 936 000 103,61
	 1.1.	Składki	członkowskie 3 882 506 3 600 000 107,85
	 1.2.	Opłaty	z	tytułu	rejestru	praktyk	lekarskich 35 778 30 000 119,26
	 1.3.	Wpływy	z	tytułu	opłat	za	wydane	zaświadczenia	plus	duplikat 6 931 8 000 86,64
	 1.4.	Szkolenia 14 000 120 000 11,67
	 1.5.	Wpływy	z	tytułu	opłat	za	wydane	opinie	przez	Komisję	Bioetyczną 114 150 128 000 89,18
	 1.6.	Pozostałe	przychody	działalności	statutowej	(akred.	szkol.,	koszty	OSL,	ORZOZ) 24 683 50 000 49,37
2. Refundcje i dofinansowania 283 480 330 000 85,90
	 2.1.	Refundacja	z	Ministerstwa	Zdrowia 176 740 220 000 80,34
	 2.2.	Refundacja	kosztów	organizacji	stażu	podyplomowego	lekarzy	i	lekarzy	dentystów 106 740 110 000 97,04
3. Przychody finansowe 73 503 35 000 210,01
	 3.1.	Odsetki	od	środków	zgromadzonych	na	rachunkach	bankowych 17 732 10 000 177,32
	 3.2.	Odsetki	od	nieterminowych	wpłat	składek	członkowskich 55 771 25 000 223,08
4. Przychody z działalności gospodarczej 102 936 127 000 81,05
	 4.1.	Wpływy	z	wynajmu	pomieszczeń 51 822 78 000 66,44
	 4.2.	Ogłoszenia	w	VOX	Medici 32 100 30 000 107,00
	 4.3.	Prowizje	od	firm	ubezpieczeniowych 16 545 17 000 97,32
	 4.4.	Pozostałe	przychody	z	działalności	gospodarczej	(ksero	akt	sprawy,	wpisowe	regaty) 2 468 2 000 123,40
5. Inne przychody operacyjne (zwrot k. egzek., odszkodowanie, polisa itp.) 38 713 5 000 774,26

RAZEM 4 576 680 4 433 000 103,24
Obowiązkowe odpisy 581 364 540 000 107,66
Naczelna	Izba	Lekarska	–	składki	członkowskie 581 364 540 000 107,66
Przychód netto 3 995 317 3 893 000 102,63

KOSZTY Wykonanie Plan 2020 % wykonania
I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego 754 042 1 758 400 42,88
 1.1. Koszty działalności statutowej 104 752 194 500 53,86
	 	 1.1.1.	Okręgowy	Sąd	Lekarski 62 136 78 000 79,66
	 	 1.1.2.	Okręgowy	Rzecznik	Odpowiedzialności	Zawodowej 42 331 115 000 36,81
	 	 1.1.3.	Komisja	Rewizyjna 285 1 500 19,00
 1.2. Koszty komisji problemowych i kół 463 523 1 206 900 38,41
	 	 1.2.1.	Komisja	Stomatologiczna 44 572 220 000 20,26
	 	 1.2.2.	Komisja	Socjalna 257 500 265 000 97,17
	 	 1.2.3.	Komisja	ds.	Kształcenia	Podyplomowego 92 118 358 000 25,73
	 	 1.2.4.	Komisja	ds.	Kultury,	Sportu	i	Rekreacji 43 527 255 000 17,07
	 	 1.2.5.	Koło	Seniora 25 056 60 000 41,76
	 	 1.2.6.	Komisja	Młodego	Lekarza 300 45 000 0,67
	 	 1.2.7.	Koło	Historyczne 450 3 900 11,54
 1.3. Inne koszty działalności samorządowej 185 767 357 000 52,04
	 	 1.3.1.	Podróże	służbowe	związane	z	działalnością	samorządową 5 755 36 000 15,99
	 	 1.3.2.	Koszty	posiedzeń 10 735 26 000 41,29
	 	 1.3.3.	Koszty	Komisji	Wyborczej 155 1 000 15,50
	 	 1.3.4.	Koszty	Zjazdu 2 768 20 000 13,84
	 	 1.3.5.	Ryczałty	telefoniczne 15 000 15 000 100,00
	 	 1.3.6.	Koszty	okolicznościowe	(w	tym	odznaki) 10 784 45 000 23,96
	 	 1.3.7.	Komisja	Bioetyczna 18 325 46 000 39,84
	 	 1.3.8.	Vox	Medici 101 615 146 000 69,60
	 	 1.3.9.	Staże	Podyplomowe 20 630 22 000 93,77
II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym 1 736 894 2 134 400 81,38
1. Zużycie materiałów i energii 119 541 135 500 88,22
 1.1. Zużycie materiałów 36 546 42 500 85,99
	 	 1.1.1.	Materiały	biurowe 24 675 28 000 88,13
	 	 1.1.2.	Prenumerata,	wydawnictwa 2 408 4 500 53,51
	 	 1.1.3.	Inne	materiały 9 463 10 000 94,63
 1.2. Zużycie energii i gazu 58 176 68 000 85,55
 1.3. Wyposażenie 24 819 25 000 99,28
2. Usługi obce 465 521 502 500 92,64
	 2.1.	Usługi	telekomunikacyjne 19 709 20 000 98,55
	 2.2.	Usługi	bankowe	i	pocztowe 44 604 60 000 74,34
	 2.3.	Usługi	RODO/BHP 21 156 25 000 84,62
	 2.4.	Usługi	konserwacyjne 12 757 20 000 63,78
	 2.6.	Usługi	prawne,	doradcze 162 360 165 000 98,40
	 2.7.	Usługi	księgowe 120 000 120 000 100,00
	 2.8.	Inne	usługi	(w	tym	archiwizacja	dokumentów) 26 533 32 500 81,64
	 2.9.	Usługi	informatyczne 58 402 60 000 97,34
3. Podatki i opłaty 25 209 35 000 72,03
	 3.1.	Podatek	od	nieruchomości 18 119 21 000 86,28
	 3.2.	Inne	opłaty 7 090 14 000 50,64
	 	 3.2.1.	Usługi	komunalne 5 732 12 000 47,77
	 	 3.2.1.	Inne	opłaty,	np.	sądowe 1 358 2 000 67,90
4. Wynagrodzenia 871 608 895 000 97,39
	 4.1.	Koszty	wynagrodzeń	pracowników	etatowych 797 659 800 000 99,71
	 4.2.	Koszty	wynagrodzeń	bezosobowych 73 949 95 000 77,84
	 	 4.2.1.	Zlecenia	stałe	i	inne 73 949 95 000 77,84
5. Narzuty na wynagrodzenia 155 714 163 400 95,30
6. Świadczenia na rzecz pracowników + szkolenia 21 219 26 000 81,61
7. Rezerwa na odprawy emerytalne 15 352 30 000 51,17
8. Amortyzacja 59 692 70 000 85,27
9. Pozostałe koszty 3 040 277 000 1,10
	 9.1.	Ubezpieczenia	majątkowe 3 040 7 000 43,43
	 9.2.	Rezerwa	budżetowa 0 270 000 0

Ogółem koszty 2 490 936 3 892 800 63,99
Wynik 1 504 381 200
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w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
rekomenduje Okręgowemu Zjazdowi Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie zwołanemu w celu podjęcia uchwał 
w trybie obiegowym w dniach od 30 mar-
ca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 31 marca 
2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie uchwały 
nr 7/2021/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie za 2020 rok, w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
rekomenduje Okręgowemu Zjazdowi Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie zwołanemu w celu podjęcia uchwał 
w trybie obiegowym w dniach od 30 mar-
ca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 31 marca 
2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie uchwały 
nr 8/2021/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok, 
w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 30/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie re-
komenduje Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w  Szczeci-
nie zwołanemu w celu podjęcia uchwał 
w trybie obiegowym w dniach od 30 mar-
ca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 31 marca 
2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie uchwały 
nr 9/2021/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok, 
w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 31/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczeci-
nie rekomenduje Okręgowemu Zjazdo-
wi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie zwołanemu w celu podjęcia 
uchwał w trybie obiegowym w dniach od 
30 marca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 
31 marca 2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie 
Uchwały Nr 10/2021/VIII-Z Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie z dnia 31 marca 2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie na 2021 rok, 
w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 32/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
rekomenduje Okręgowemu Zjazdowi Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie zwołanemu w celu podjęcia uchwał 
w trybie obiegowym w dniach od 30 mar-
ca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 31 marca 
2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie Uchwały 
Nr 11/2021/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
dopuszczalności deficytu budżetowego, 
w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 33/2021/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA 
RAMOWEGO REGULAMINU ORGANIZACJI I TRYBU 
DZIAŁANIA KOMISJI STAŁYCH I PROBLEMOWYCH 

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
W  Uchwale Nr 27/2010/VI Okręgowej 
Rady Lekarskiej w  Szczecinie z  dnia 
24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia ra-
mowego regulaminu organizacji i trybu 
działania komisji stałych i problemowych 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, 
zmienionej Uchwałami Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie Nr 10/2019/VIII 
z dnia 23 stycznia 2019 r. i Nr 83/2020/VIII 
z dnia 30 października 2020 r., zwanej da-
lej „Uchwałą”, wprowadza się następujące 
zmiany:
w § 11 załącznika nr 1 do uchwały dodaje 
się ustęp 3 w brzmieniu:
„3. W sprawach wymagających podjęcia 
uchwały, zajęcia stanowiska lub wydania 
opinii pomiędzy posiedzeniami komisji, 
przewodniczący komisji może zarządzić 
dyskusję lub głosowanie za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odległość”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 34/2021/VIII
W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR 79/2010/
VI OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE 
W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD UCZESTNICZENIA 
CZŁONKÓW OIL W SZCZECINIE W SZKOLENIACH ORGA-

NIZOWANYCH PRZEZ OIL W SZCZECINIE

§ 1.
Uchyla się Uchwałę Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie Nr 79/2010/VI 
z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie okre-
ślenia zasad uczestniczenia członków OIL 
w Szczecinie w szkoleniach organizowa-
nych przez OIL w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia, z mocą obowiązującą od dnia 24 marca 
2021 r.

z dn. 12.03.2021 r.

Uchwała Nr 35/2021/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 20/2021/VIII W SPRA-
WIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ RADY 

LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2020 ROK

§ 1 
W Uchwale Nr 20/2021/VIII Okręgowej 
Rady Lekarskiej w  Szczecinie z  dnia 
10  marca 2021 r. w  sprawie przyjęcia 
sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie za 2020 rok, zwanej dalej 

UCHWAŁY ORL



Projekt budżetu OIL w Szczecinie na 2021 rok

PRZYCHODY Plan 2021
1. Przychody z działalności statutowej 3 869 000,00
	 1.1.	Składki	członkowskie 3 550 000,00
	 1.2.	Opłaty	z	tytułu	rejestru	praktyk	lekarskich 30 000,00
	 1.3.	Wpływy	z	tytułu	opłat	za	wydane	zaświadczenia	plus	duplikat 7 000,00
	 1.4.	Szkolenia 120 000,00
	 1.5.	Wpływy	z	tytułu	opłat	za	wydane	opinie	przez	Komisję	Bioetyczną 120 000,00
	 1.6.	Pozostałe	przychody	działalności	statutowej	(akred.	szkol.,	koszty	OSL,	ORZOZ) 42 000,00
2. Refundcje i dofinansowania 327 000,00
	 2.1.	Refundacja	z	Ministerstwa	Zdrowia 220 000,00
	 2.2.	Refundacja	kosztów	organizacji	stażu	podyplomowego	lekarzy	i	lekarzy	dentystów 107 000,00
3. Przychody finansowe 30 000,00
	 3.1.	Odsetki	od	środków	zgromadzonych	na	rachunkach	bankowych 5 000,00
	 3.2.	Odsetki	od	nieterminowych	wpłat	składek	członkowskich 25 000,00
4. Przychody z działalności gospodarczej 110 600,00
	 4.1.	Wpływy	z	wynajmu	pomieszczeń 63 000,00
	 4.2.	Ogłoszenia	w	VOX	Medici 30 000,00
	 4.3.	Prowizje	od	firm	ubezpieczeniowych 17 000,00
	 4.4.	Pozostałe	przychody	z	działalności	gospodarczej 600,00
5. Inne przychody operacyjne (zwrot k. egzek., odszkodowanie, polisa itp.) 5 000,00

RAZEM 4 341 600,00
Obowiązkowe odpisy 532 500,00
Naczelna	Izba	Lekarska	–	składki	członkowskie 532 500,00
Przychód netto 3 809 100,00

KOSZTY Plan 2021
I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego 1 959 288,00
 1.1. Koszty działalności statutowej 173 550,00
	 	 1.1.1.	Okręgowy	Sąd	Lekarski 72 050,00
	 	 1.1.2.	Okręgowy	Rzecznik	Odpowiedzialności	Zawodowej 100 000,00
	 	 1.1.3.	Komisja	Rewizyjna 1 500,00
 1.2. Koszty komisji problemowych i kół 1 341 738,00
	 	 1.2.1.	Komisja	Stomatologiczna 240 000,00
	 	 1.2.2.	Komisja	Socjalna 300 000,00
	 	 1.2.3.	Komisja	ds.	Kształcenia	Podyplomowego 400 000,00
	 	 1.2.4.	Komisja	ds.	Kultury,	Sportu	i	Rekreacji 295 000,00
	 	 1.2.5.	Koło	Seniora 60 238,00
	 	 1.2.6.	Komisja	Młodego	Lekarza 45 000,00
	 	 1.2.7.	Koło	Historyczne 1 500,00
 1.3. Inne koszty działalności samorządowej 444 000,00
	 	 1.3.1.	Podróże	służbowe	związane	z	działalnością	samorządową 30 000,00
	 	 1.3.2.	Koszty	posiedzeń 26 000,00
	 	 1.3.3.	Koszty	Komisji	Wyborczej 100 000,00
	 	 1.3.4.	Koszty	Zjazdu 20 000,00
	 	 1.3.5.	Ryczałty	telefoniczne 15 000,00
	 	 1.3.6.	Koszty	okolicznościowe	(w	tym	odznaki) 20 000,00
	 	 1.3.7.	Komisja	Bioetyczna 48 000,00
	 	 1.3.8.	Vox	Medici 163 000,00
	 	 1.3.9.	Staże	Podyplomowe 22 000,00
II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym 1 848 500,00
1. Zużycie materiałów i energii 130 500,00
 1.1. Zużycie materiałów 45 500,00
	 	 1.1.1.	Materiały	biurowe 30 000,00
	 	 1.1.2.	Prenumerata,	wydawnictwa 4 500,00
	 	 1.1.3.	Inne	materiały 11 000,00
 1.2. Zużycie energii i gazu 60 000,00
 1.3. Wyposażenie 25 000,00
2. Usługi obce 494 000,00
	 2.1.	Usługi	telekomunikacyjne 20 000,00
	 2.2.	Usługi	bankowe	i	pocztowe 52 000,00
	 2.3.	Usługi	RODO/BHP 22 000,00
	 2.4.	Usługi	konserwacyjne 25 000,00
	 2.6.	Usługi	prawne,	doradcze 180 000,00
	 2.7.	Usługi	księgowe 120 000,00
	 2.8.	Inne	usługi	(w	tym	archiwizacja	dokumentów) 20 000,00
	 2.9.	Usługi	informatyczne 55 000,00
3. Podatki i opłaty 34 000,00
	 3.1.	Podatek	od	nieruchomości 20 000,00
	 3.2.	Inne	opłaty 14 000,00
	 	 3.2.1.	Usługi	komunalne 12 000,00
	 	 3.2.1.	Inne	opłaty,	np.	sądowe 2 000,00
4. Wynagrodzenia 880 000,00
	 4.1.	Koszty	wynagrodzeń	pracowników	etatowych 800 000,00
	 4.2.	Koszty	wynagrodzeń	bezosobowych 80 000,00
	 	 4.2.1.	Zlecenia	stałe	i	inne 80 000,00
5. Narzuty na wynagrodzenia 155 000,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników + szkolenia 26 000,00
7. Rezerwa na odprawy emerytalne 16 000,00
8. Amortyzacja 61 000,00
9. Pozostałe koszty 52 000,00
	 9.1.	Ubezpieczenia 7 000,00
	 9.2.	Rezerwa	budżetowa 45 000,00

Ogółem koszty 3 807 788,00
Wynik 1 312,00

„Uchwałą”, wprowadza się następujące 
zmiany:
Załącznik nr 1 do Uchwały „Sprawozdanie 
z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie w 2020 r.” otrzymuje nowe 
brzmienie określone w załączniku do ni-
niejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 36/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA DO UCHWALENIA 
OKRĘGOWEMU ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROJEKTU UCHWAŁY

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
rekomenduje Okręgowemu Zjazdowi Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie zwołanemu w celu podjęcia uchwał 
w trybie obiegowym w dniach od 30 mar-
ca 2021 r. od godz. 8.00 do dnia 31 marca 
2021 r. do godz. 23.59 przyjęcie uchwały 
nr 2/2021/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok, 
w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchyla się Uchwałę Okręgowej Rady Le-
karskiej w Szczecinie z dnia 10 marca 
2021 r. Nr 23/2021/VIII w sprawie reko-
mendowania do uchwalenia Okręgowemu 
Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie projektu uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

APEL Nr 1/2021/VIII
DO MINISTRA ZDROWIA O ODSTĄPIENIE OD PRZE-
PROWADZENIA W SESJI WIOSENNEJ EGZAMINÓW 
USTNYCH PES Z ZACHOWANIEM WYŁĄCZNIE FORMY 

PISEMNEJ PES
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
apeluje do Ministra Zdrowia o skorzysta-
nie z możliwości przewidzianych przez 
ustawodawcę w art. 16rc ust. 3a Ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 514 z późn. zm.) i odstąpienie od prze-
prowadzenia w sesji wiosennej egzaminów 
ustnych PES z zachowaniem wyłącznie 
formy pisemnej PES.
W  ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie aktualna pogarszająca się 
sytuacja epidemiczna w Polsce i utrzymu-
jąca się w ostatnim czasie bardzo wysoka 
liczba dobowych zachorowań na Covid-19, 
w tym występujący coraz częściej bardziej 
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UCHWAŁY PREZYDIUM
zakaźny brytyjski wariant koronawirusa 
stanowią realne zagrożenie dla zdrowia 
i życia nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów 
podchodzących do tych egzaminów, ale 
również tych zasiadających w komisjach 
egzaminacyjnych oraz ich pacjentów.
Zwolnienie z części ustnej lekarzy i lekarzy 
dentystów przystępujących w sesji wiosen-
nej do PES jest tym bardzie uzasadnione, 
że nie zostało jeszcze zakończone szczepie-
nie przeciw Covid-19 medyków zaliczanych 
do grupy „0” co pozwala sądzić, że wśród 
przystępujących do PES jaki i egzaminują-
cych będą osoby niezaszczepione.
Zgodnie z art. 16rc ust. 3a ww. ustawy, je-
żeli w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii przepro-
wadzenie egzaminu testowego albo ust-
nego PES nie będzie możliwe ze względu 
na bezpieczeństwo osób biorących udział 
w tym egzaminie, minister właściwy do 
spraw zdrowia może w trakcie sesji egza-
minacyjnej podjąć decyzję o odstąpieniu od 
przeprowadzenia egzaminu testowego albo 
ustnego PES w danej dziedzinie w tej sesji 
z zachowaniem wyłącznie jednej z form 
PES.

UCHWAŁY PREZYDIUM 
OKRĘGOWEJ RADY 

LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

z dn. 13.01.2021 r.

Uchwała Nr 01/2021/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANO-
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 

MEDYCYNY RATUNKOWEJ

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kan-
dydaturę dr n. med. Grzegorza Wita Ja-
gielskiego na stanowisko konsultanta 
wojewódzkiego w  dziedzinie medycyny 
ratunkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 10.02.2021 r.

Uchwała Nr 03/2021/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANO-
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 

GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandy-
daturę dr. n. med. Anety Gębali na stano-
wisko konsultanta wojewódzkiego w dzie-
dzinie gastroenterologii dziecięcej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 04/2021/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘ-
GOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU 
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO ZASTĘPCY 
DYREKTORA DS. LECZNICTWA W SAMODZIELNYM 
PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W CHOSZCZNIE

§ 1.
Wskazuje się dr. n. med. Jerzego Wiatrowa 
do składu komisji konkursowej na stano-
wisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 05/2021/VIII
W SPRAWIE PARTYCYPACJI W KOSZTACH MODERNIZA-
CJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA PROWADZENIA 
OKRĘGOWYCH REJESTRÓW LEKARZY I LEKARZY DEN-
TYSTÓW ORAZ CENTRALNEGO REJESTRU LEKARZY 
I LEKARZY DENTYSTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie wyraża zgodę na zawarcie 
z Naczelną Izbą Lekarską w Warszawie po-
rozumienia w sprawie partycypacji w kosz-
tach modernizacji systemu informatyczne-
go dla prowadzenia okręgowych rejestrów 
lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralne-
go Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
Rzeczypospolitej Polskiej, w wersji zapro-
ponowanej przez Naczelną Izbę Lekarską 
pismem znak: NRL-ZRP.0212.169.202.WI 
z dnia 4 lutego 2021 r.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-
wi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 06/2021/VIII
W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC OKRĘGOWEJ IZBY 
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W ZWIĄZKU Z WYKONY-
WANIEM PRZEZ JEJ ORGANY ZADAŃ SAMORZĄDU 
LEKARSKIEGO OKREŚLONYCH USTAWĄ O IZBACH 

LEKARSKICH

§ 1.
1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie uznaje za zasadne i celo-
we ubezpieczenie od odpowiedzialno-
ści cywilnej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie w związku z wykonywa-
niem przez organy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie oraz osoby je 
reprezentujące zadań samorządu le-
karskiego określonych ustawą z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

2. Podpisanie umowy ubezpieczenia, 
o którym mowa w ust. 1, nastąpi po 
przeprowadzeniu rozeznania rynku 
w tym zakresie.

§ 2.
Upoważnia się Prezesa i Skarbnika Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do wy-
konania uchwały w zakresie określonym 
treścią niniejszej uchwały oraz do zawarcia 
umowy ubezpieczenia OC, o której mowa 
w § 1 ust. 2.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 07/2021/VIII
W SPRAWIE OBJĘCIA PATRONATEM OGÓLNOPOL-
SKIEJ KONFERENCJI PN. „ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZ-
NEGO – TRADYCJE I WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI” 
I PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DOFI-

NANSOWANIE JEJ ORGANIZACJI

§ 1.
1. Objąć patronatem Okręgowej Izby Le-

karskiej w Szczecinie Ogólnopolską 
Konferencję pn. „Zawody zaufania 
publicznego  – tradycje i  wyzwania 
współczesności”.

2. Przeznaczyć ze środków budżetowych 
Komisji ds. Kształcenia Podyplomowe-
go ORL w Szczecinie kwotę 3000 zł 
brutto (słownie: trzy tysiące złotych) 
na dofinansowanie organizacji konfe-
rencji, o której mowa w ust. 1.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełna treść publikowanych dokumentów znajduje się na https://www.oil.szczecin.pl/bip
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W dniu 6 marca 2021 r. odeszła od nas 

dr n. med. Dalila Pietkiewicz
(1932–2021)

Urodziła się 9 lutego 1932 r. w Wołkowysku na Kresach 
Wschodnich, skąd rodzina przeniosła się do stolicy, a w cza-
sie wojny okresowo mieszkała w Białymstoku.

Szkołę średnią ukończyła w Warszawie, a studia me-
dyczne w Szczecinie. Znalazła się na pierwszym roku, który 
rozpoczynał naukę w Pomorskiej Akademii Medycznej. 
Jeszcze jako studentka, a potem absolwentka, rozpoczęła 
pracę jako asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej. 
Jednak zmieniła plany i przeniosła się do Zakładu Mikro-
biologii, gdzie pod kierunkiem prof. Wandy Murczyńskiej 
uzyskała specjalizację, a następnie doktorat.

Była typem naukowca, dociekliwa, dokładna, szykowała 
rozprawę habilitacyjną. Niestety po śmierci prof. Murczyń-
skiej w 1971 r., w Zakładzie Mikrobiologii nie działo się 
najlepiej i zdecydowała się na odejście z Akademii, prze-
chodząc na stanowisko szefa pracowni bakteriologicznej 
w szpitalu przy ul. Arkońskiej, skąd odeszła na emeryturę.

Wtedy się zaczęło. Dala pozbawiona obowiązków zawo-
dowych zaczęła się realizować jako społecznik, działacz, 
organizator imprez towarzyskich. Była osobą bardzo mu-
zykalną, kochała muzykę, stale pogłębiała wiedzę, a jako 
społeczniczka z urodzenia gromadziła wokół siebie ludzi 

o podobnych zainteresowaniach. Była współtwórczynią 
Koła Przyjaciół Opery. Organizowała spotkania dysku-
syjne na temat muzyki, a w chwili gdy to stało się moż-
liwe, zaczęła organizować dla grupy swoich melomanów 
wyjazdy do opery berlińskiej. Trwało to przez wiele lat. 
Była ciekawa świata i skupiała wokół siebie ludzi takich 
jak ona. Z Jej inicjatywy zwiedziliśmy Chiny, Indie, Izrael, 
zamki bawarskie i wiele pomniejszych ciekawych miejsc 
na świecie.

Po restytucji Izb lekarskich udzielała się czynnie w Ko-
misji Sportu, pisząc sprawozdania z naszych ciekawych, 
pełnych przygód wyjazdów.

Niestety, przez ostatnie sześć lat życia ciężka choroba 
unieruchomiła Ją w domu, gdzie poruszała się na wózku. 
Lecz do ostatnich dni słuchała muzyki i utrzymywała kon-
takt z przyjaciółmi.

Dalu – żegnamy Cię, dziękując za kilkadziesiąt wspól-
nie spędzonych lat.

Dziękujemy Ci za to co zrobiłaś dla innych, by ich życie 
było pełniejsze i ciekawsze.

prof. zw. n. med. Wanda Andrzejewska

Dr n. med. Marii Andruczyk
wyrazy głębokiego współczucia  

oraz słowa wsparcia i otuchy 
w ciężkich chwilach z powodu śmierci 

Taty
składają koleżanki i koledzy  

z Katedry i Zakładu Protetyki 
Stomatologicznej PUM

Lek. dent. 
Jerzemu Szymczakowi 
wyrazy współczucia i słowa otuchy  

w ciężkich chwilach z powodu śmierci

Mamy
składają Koleżanki i Koledzy z Komisji 
Stomatologicznej ORL w Szczecinie
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lek. Elżbieta Karnaś
(1958–2021)

Urodziła się 19 stycznia 1958 roku w Szczecinie. Była 
najmłodszą z trzech sióstr małżeństwa Marianny i Win-
centego Karnasiów. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 70 
w Szczecinie, jednocześnie uczęszczając do Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st., gdzie rozwijała swoje zdolności 
artystyczne w klasie wiolonczeli prof. Leonarda Niedostat-
kiewicza. Edukację muzyczną kontynuowała także w PSM 
II st. przy ul. Staromłyńskiej w Szczecinie, zdobywając 
równolegle wiedzę ogólną w I LO. Jej miłość do muzy-
ki znalazła również odzwierciedlenie w krótkiej karierze 
wokalnej – przez trzy lata śpiewała w bardzo popularnym 
swego czasu szczecińskim zespole żeńskim Berżeretki, 
prowadzonym przez Jana Szyrockiego. Swego życiowego 
partnera Romana Kostyrkę poznała, gdy ten przyjechał do 
Szczecina na studia medyczne. Związek ten przetrwał 40 lat. 

Pomimo iż była uzdolniona muzycznie, z czasem pasja 
do medycyny zdominowała jednak wszystko i Elżbieta 
Karnaś postanowiła pójść w ślady swojej matki, która 
przed laty studiowała na Wydziale Lekarskim PAM, ale 
z powodów rodzinnych nigdy tych studiów nie udało jej 
się ukończyć. Ela je ukończyła w 1985 roku z bardzo do-
brym wynikiem. Kilka miesięcy później, jako lekarz sta-
żysta, rozpoczęła pracę w szpitalu „Zdroje” w Szczecinie 
(wówczas Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej 
nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą). Rok później, już jako 
lekarz asystent, związała się z Oddziałem Anestezjologii 
i Intensywnej Opieki Medycznej w tej placówce. Dyżuro-
wała też jako anestezjolog w zespole wyjazdowym karetki 
neonatologicznej. W 1994 roku, w wieku 36 lat, została 
ordynatorem Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci, który 
na przestrzeni kolejnych lat był przekształcany i poddawany 
licznym zmianom organizacyjnym. Ostatecznie została 
szefem Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 
z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla 
Dzieci szpitala „Zdroje”. Na intensywnej terapii leczyła 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Znieczulała do operacji 
i zabiegów na wszystkich oddziałach szpitalnych. Pro-
fesjonalnie, ze spokojem przygotowywała pacjentów do 
operacji, a po zabiegu była pierwszą twarzą, która z uśmie-
chem witała ich po wybudzeniu z narkozy. Mówi się, że 
praca bywa dla kogoś drugim domem. Bywały miesiące, 
że doktor Ela spędzała w szpitalu dwa razy więcej czasu, 
niż we własnym domu. Była anestezjologiem z powoła-
nia. Kochała swą pracę, poświęcała się jej bezgranicznie. 
Prowadziła liczne szkolenia dla personelu lekarskiego 

i pielęgniarskiego z oddziałów noworodkowych, intensywnej 
terapii oraz bloków operacyjnych w różnych placówkach 
w regionie. W środowisku medycznym cieszyła się dużym 
szacunkiem i autorytetem. 

Żyła nie tylko medycyną. W Jej sercu ważne miejsce 
zajmowały zwierzęta, wśród których się wychowywała. 
Ojciec był zapalonym myśliwym, jednakże napotkawszy 
ranne zwierzę, któremu tylko można było pomóc, zabierał 
je do zaopiekowania w rodzinnym domu, więc dorastanie 
w towarzystwie zwierząt było dla Niej po prostu natural-
ne. Najbardziej jednak ukochała psy. W szpitalu „Zdroje”, 
gdy na terenie pojawiła się jakaś zlękniona psia przybłęda, 
wiadomo było pod jaki numer zadzwonić, kto przygarnie 
niechcianą znajdę. Znajomi żartowali, że swoje psy trakto-
wała jak własne dzieci. Mogła o nich opowiadać godzinami!

Jej drugą miłością były antyki. Ta pasja rozkwitała lata-
mi. Zaczęło się od udziału w niewielkich pchlich targach 
podczas wakacji spędzanych u siostry w Belgii, a skończyło 
tym, że każdego roku wybierała się do krajów Beneluksu 
i Francji na targi antyków, przemierzając nierzadko po 
kilkaset kilometrów dziennie w poszukiwaniu flakonika, 
który pasowałby do secesyjnej komody czy pięknej masel-
niczki, która byłaby odpowiednia do posiadanej już zasta-
wy. Z równą pasją i zaangażowaniem wybierała kolejne 
malarskie dzieła, co małą, srebrną łyżeczkę do cukiernicy. 
Latami dopieszczała swój rodzinny dom, który z czasem 
stał się swoistą perełką secesyjną. 

Fascynowały Ją świat i podróże. I choć zwiedziła wiele 
pięknych i egzotycznych miejsc, to do ostatnich chwil opo-
wiadała o tych najbliższych planach – wspólnej z Romanem 
podróży do Włoch na wakacje, a jesienią do Wietnamu, 
o którym od tak dawna marzyła…

Dopełnieniem Jej żywiołu była literatura i muzyka. 
Uwielbiała czytać książki, które dosłownie pochłaniała 
jednym tchem, a które po przeczytaniu przekazywała do 
biblioteczek na oddziałach szpitalnych lub przekazywała 
koleżankom i kolegom w pracy. W weekendy można Ją 
było spotkać w szczecińskiej operze, filharmonii czy na 
koncertach kameralnych. Uwielbiała zespół Queen i Bee 
Gees, choć lista tych muzycznych „NAJ” była w Jej przy-
padku bardzo długa. 

Była jedną z założycielek i aktywną członkinią żeńskie-
go oddziału Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows 
w Szczecinie, którego nadrzędne wartości – przyjaźń, mi-
łość i prawda – były zawsze bliskie Jej sercu. 
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Ela była wulkanem energii i optymizmu. Pełna życiowej 
radości, sympatii i ciepła epatowała pozytywną energią 
oraz ciągłą potrzebą działania. „Niemożliwe” dla Niej nie 
istniało. Zawód lekarza, który tak bardzo kochała, wyko-
nywała z rzadko spotykaną pasją. Była tytanem pracy. Do-
skonały lekarz – wspaniała koleżanka – po prostu DOBRY 
człowiek. To cała Ona.

Nie bała się trudnych decyzji, nie unikała problemów 
czy sytuacji, które zdawały się nie mieć rozwiązania. Twar-
do stawiała im czoła. Równocześnie, pomimo licznych 
obowiązków, zawsze znalazła czas na rozmowę, pomogła 
rozwiązać problem. Przyciągała swą wrażliwością i empa-
tią. Każdy, kto potrzebował pomocy lub wsparcia – u Niej 
je znajdował. Miała niespotykany dar mówienia o życiu 
i śmierci. W najcięższych, często krytycznych stanach, 
potrafiła z wyczuciem i kojącym spokojem odbywać jakże 
trudne rozmowy z osobami, które musiały przygotować się 
na odejście najbliższych. Wielu z nich po pewnym czasie 
wracało, by podziękować Jej za sposób, w jaki to robiła 
i wsparcie, jakie im okazała. 

Przez ostatnie miesiące sama toczyła zaciętą walkę 
o zdrowie i życie. Walczyła do ostatnich chwil. Jak zwykle 

dzielna, jak zwykle uparta, pełna optymistycznej wiary, że 
jednak będzie dobrze... 

Niestety – tej walki nie udało się wygrać…
Ela napracowała się na dyżurach, dlatego mamy na-

dzieję, że teraz gdzieś tam, daleko-niedaleko odpoczywa 
w rajskim zakątku (z kącikiem dla palaczy oczywiście) 
i z ciepłym uśmiechem delektuje się spokojem, który tak 
bardzo Jej się należy…

Elu – żegnamy Cię słowami piosenki Anny German, 
którą to specjalnie dla Ciebie, na ostatnie pożegnanie wy-
brała – jakże trafnie – siostra Mariola:

Uśmiechaj się,
Do każdej chwili uśmiechaj,
Na dzień szczęśliwy nie czekaj,
Bo kresu nadejdzie czas,
Nim uśmiechniesz się chociaż raz.
Uśmiechaj się, uśmiechaj się!

Ona to czyniła każdego dnia. I taka uśmiechnięta, pełna 
dobra i życiowej energii niech Doktor Karnaś pozostanie 
w naszych sercach i pamięci… 

Magdalena Knop

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci

lek. Elżbiety Karnaś
wieloletniej ordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Rodzinie i najbliższym zmarłej wyrazy głębokiego współczucia  
składa Dyrekcja i Pracownicy SPSZOZ „Zdroje”

A choć ich życia płomień zgasł, to myśli o nich są przecież w nas.
Maria Czerkawska

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

lek. Teresę Gibasiewicz-Wróblewską
lek. Marię Silską

dr n. med. Dalilę Pietkiewicz
Koło Seniora ORL w Szczecinie
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Wspomnienie o doktor

Ilonie Wieczkowskiej
(1979–2020)

W grudniu pożegnaliśmy naszą wspaniałą koleżankę, Ilonkę Wieczkowską, stomatolog dziecięcą i zapaloną turystkę.
Razem ze szczecińskim himalaistą Robertem i czwórką dzieci tworzyli Dom. Ich żywiołem był ruch – wiosną można 

ich było spotkać na kajakach, latem w ukochanej Jagodnej w Górach Bystrzyckich, jesienią tuż obok – nad Jeziorem 
Szmaragdowym, a zimą... znowu w górach. 

W czasie studiów aktywnie działała w Uczelnianym Klubie Turystycznym „Panaceum”, do którego reaktywacji 
w dużej mierze się przyczyniła. Była nieocenionym towarzyszem wędrówek po górach. Po pierwszym spotkaniu zapa-
miętywało się przede wszystkim jej życzliwy uśmiech. Promieniowała radością i zarażała nią innych, w jej obecności 
każdy czuł się dobrze. Była pięknym człowiekiem i piękną kobietą, niezależną, silną, a jednocześnie czułą i łagodną. 

Była bardzo blisko ludzi i blisko życia we wszystkich jego przejawach, umiała żyć i wiedziała co jest naprawdę ważne, 
a na co nie warto tracić czasu. 

Zawodowo związana była z Zakładem Stomatologii Dziecięcej PUM. Widok rozpromienionej Ilony prezentującej 
dwulatkowi ruchomy model uzębienia ludzkiego należał do niezapomnianych. I była skuteczna, bo przerażony maluch 
w końcu dawał się zbadać. Kiedy już chorowała, przejmująco opowiadała jak bardzo brakuje jej pracy, marzyła o po-
wrocie do zawodu. I mimo wszystko nadal podróżowała.

My wszyscy, którzy mieliśmy szczęście ją spotkać, dalej nie możemy uwierzyć, że pozostały nam już tylko jej zdjęcia 
i wspomnienia. 

Gdziekolwiek teraz jest, z pewnością są tam góry. I piękne widoki. 
Urszula Szewczyk

dr n. med. Ilona Wieczkowska
(1979–2020)

Urodziła się 2 stycznia 1979 roku w Drawsku Pomorskim. W roku 2003 ukończyła studia 
medyczne w Pomorskiej Akademii Medycznej na Wydziale Stomatologii. Tytuł specjalisty 
stomatologii dziecięcej uzyskała w 2011 roku, a w 2010 tytuł doktora nauk medycznych. 
Tematem Jej pracy doktorskiej był stan zdrowia jamy ustnej u dzieci niesłyszących, co 
skłoniło Ją do nauki języka migowego. Swoje życie zawodowe związała z pracą na uczelni 
w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. 

Ilonka była wspaniałym lekarzem stomatologiem, dydaktykiem, a przede wszystkim dobrym człowiekiem. Swym 
charakterem, postawą życiową, poświęceniem wobec małych pacjentów i najbliższych, pogodą ducha, otwartością i życz-
liwością wobec drugiego człowieka, pokazywała nam co jest w życiu ważne i istotne. Kochała pracę, a dobro i zdrowie 
dziecka było dla niej zawsze najważniejsze. Lecząc dzieci, odwracała ich uwagę naśladując głosy ptaków. Była świetnym 
nauczycielem, lubianym przez studentów. Miała dar przekazywania wiedzy, który pięknie wykorzystała. Opracowała 
program nauczania dla studentów anglojęzycznych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, którego była filarem. Miała 
w sobie ogromna chęć pogłębiania wiedzy i ciekawość medycznego świata. Rozwijała je pisząc liczne prace naukowe. 
Planowała jeszcze jedną specjalizację (z ortodoncji), ale choroba przekreśliła Jej plany.

Ilonka dała się poznać jako osoba energiczna o pogodnym usposobieniu, zawsze uśmiechnięta, życzliwa, optymi-
stycznie nastawiona do świata i ludzi. Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy. Była pełna życia, miała wiele zainteresowań 
i pasji. Ostatnią z nich była nauka gry na flecie. Kochała przyrodę i w kontakcie z nią spędzała każdą wolną chwilę.

Nawet ciężka nieuleczalna choroba nie złamała Jej. Przez trzy lata starała się podołać wszystkim obowiązkom, 
szczególnie opiece nad jej ukochanymi dziećmi: Witkiem, Olkiem, Maciusiem i najmłodszą Oleńką.

Odeszła cichutko 30 grudnia 2020 roku, trzy dni przed swoimi 42. urodzinami.
Ilonko, powtarzając za Horacym „Non omnis moriar” – nie zapomnimy Ciebie. 
Dziękujemy za Twoje dobro i piękno.

Zespół Stomatologii Dziecięcej PUM
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Doktor Teresa Wróblewska, z domu Gibasiewicz, urodziła 
się 7 lipca 1946 roku w Kościanie – niewielkiej miejscowości 
w Wielkopolsce. Rodzice Jej byli nauczycielami. Dwa lata 
po urodzeniu wraz z rodzicami przeniosła się do Pozna-
nia, gdzie później ukończyła V Liceum Ogólnokształcące 
im. Klaudyny Potockiej. Po maturze – wybór studiów, zde-
cydowanie wybrała medycynę, która była jej marzeniem.

Studia rozpoczęła w 1963, a ukończyła w 1969 roku. 
Po odbyciu stażu rozpoczęła specjalizację z anestezjologii 
pracując w PSK nr 2, czyli w Klinice Ginekologii i Położ-
nictwa, wieczorami dyżurowała w przychodniach zwanych 
,,pomocą wieczorową”.

Czym interesowała się wówczas ,,Renia”? Na pewno 
lubiła czytać, lubiła też pobyty w Tatrach – górskie wędrów-
ki po dolinach i groźnych skałach. Tak było do 1973 roku, 
w którym to poślubiła Zygmunta Wróblewskiego, opuściła 
Poznań i zamieszkała w Szczecinie. Tutaj podjęła pracę 
w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Św. Wojciecha 7. Począt-
kowo na Oddziale Anestezjologii, a od 1980 roku Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Całe swoje życie za-
wodowe, które sprawiało jej ogromną satysfakcję, związane 
było z tym szpitalem.

W roku 2015, gdy postępująca choroba zaczęła ogra-
niczać Jej możliwości zawodowe, przeszła na emeryturę. 

Prywatnie największą Jej pasją była rodzina, której oddała 
całe swoje serce, nigdy nie narzekając i starając się być 
zawsze pogodną i życzliwą. W chwilach wolnych lubiła 
haftować przepiękne obrusy, kochała też pracę w ogrodzie 
i podróże po Europie. Jednym z ostatnich miejsc, które 
zwiedziła, było Wilno – rodzinne miasto Jej męża.

Urodziła dwie córki, a jej wnuk Aleksander to dzisiaj 
chłopak – mężczyzna mający 16 lat. Źle zniosła okres pan-
demii, a 16 lutego br. wystąpiła u niej podwyższona tem-
peratura, której towarzyszyło nasilenie objawów ,,starej” 
choroby neurologicznej. W szpitalu przy ul. Arkońskiej 
potwierdzono u Niej zachorowanie na Covid-19. Niestety 
nie miała szczęścia i możliwości pokonania tej strasznej 
choroby.

Zmarła 23 lutego 2021 roku. Była lekarzem oddanym 
pacjentom, sprawnym i zdecydowanym anestezjologiem 
oraz dobrą koleżanką, podtrzymującą pozytywne relacje 
w ówczesnym zespole, którym wtedy kierowałem. Skła-
dam jej hołd.

Cześć jej pamięci 
Maciej Mrożewski

Informacja powyższa powstała przy współpracy z siostrą 
Pani dr Teresy Wróblewskiej, Panią mgr Anną Kruszyńską.

…o dr Teresie Wróblewskiej
(1946–2021)

dobrym człowieku, mądrym lekarzu-anestezjologu

Wspomnienie

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

Śp. Teresy Ślęk
lekarza specjalisty chorób wewnętrznych,  

wieloletniego ordynatora Oddziału Chorób 
Wewnętrznych Szpitala w Świnoujściu

Rodzinie i bliskim  
wyrazy głębokiego współczucia przekazują 

lekarze ze Świnoujścia

Trudno nam o słowa,  
które oddałyby nasz ból i smutek  

z powodu śmierci  
naszej drogiej Koleżanki

Śp. dr Katarzyny Sosińskiej
Zespół pracowników  

Specjalistycznego Centrum Stomatologii 
Elżbieta Dembowska
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WSPOMNIENIA
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Ci, których kochamy nie umierają nigdy,  
bo miłość, to nieśmiertelność.

Emily Dickinson 

 Lek. dent. Jerzemu Szymczakowi
Członkowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy – lek. Krystyny Szymczak
 składają Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, 
żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.

A. Einstein

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. n. med. Janusza Fydryka
wieloletniego członka Komisji Bioetycznej przy OIL w Szczecinie 

oraz wychowawcy wielu pokoleń pediatrów.

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny i najbliższych składają 
Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
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AKTUALIZACJA DANYCH

OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI DANYCH KONTAKTOWYCH  

zamieszczanych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów  
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ w SZCZECINIE

Imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr Prawa Wykonywania Zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę o zamieszczenie w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie następujących DANYCH KONTAKTOWYCH:

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA (proszę podać pełny adres) 

Kod pocztowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr domu . . . . . . . . . . . . . .  Nr mieszkania . . . . . . . . . . . . . .

ADRES DO KORESPONDENCJI (proszę podać pełny adres) 

Kod pocztowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr domu . . . . . . . . . . . . . .  Nr mieszkania . . . . . . . . . . . . . .

Telefon komórkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adres e‑mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jednocześnie oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości, że jestem zobowiązana/y do zawiadamiania Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie, której jestem członkiem, o zmianie danych wymienionych w art. 49 ust. 6 i 7 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168, tj. ze zm.) oraz do przedstawiania dokumentów 
potwierdzających ich zmianę, w terminie 30 dni.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podstawa prawna: art. 49 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168, tj. ze zm.) 
(dotyczy zmiany danych osobowych, kontaktowych, uzyskanych specjalizacji, stopni, tytułów naukowych, dokumentów 
potwierdzających wykonywanie zawodu).




