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http://www.oil.szczecin.pl
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Słowo prezesa
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Pierwszy raz piszę do Was jako Prezes Okręgowej Rady Le-
karskiej w Szczecinie. W ostatnią sobotę marca delegaci Okrę-
gowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie powierzyli mi tę zaszczytną 
funkcję. Kurz po kampanii wyborczej opadł. Emocje okołowy-
borcze ustąpiły. Nadszedł czas, aby przejść od słów do czynów. 
Jestem przekonany, że po ten numer „Vox Medici” sięgnięcie 
z ciekawości i przeczytacie go uważnie. Chciałbym jednak, aby 
to nie był pierwszy i ostatni moment, kiedy chwycicie po Nasz 
biuletyn. W pierwszej swojej odezwie, jako nowo wybrany prezes, 
chciałbym Wam przybliżyć plany Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie na najbliższy czas. 

Samorząd lekarski bez możliwości komunikowania się ze swo-
imi członkami traci możliwości działania. Zamierzamy zmienić 

dotychczasowe podejście samorządu lekarskiego dotyczące kon-
taktu z lekarzami i lekarzami dentystami. Chcemy, abyście wie-
dzieli z pierwszej ręki co się dzieje w polskiej ochronie zdrowia, 
jakie prace mają miejsce w izbie lekarskiej oraz jakie inicja-
tywy są podejmowane. Ważna jest dla mnie transparentność, 
otwartość i dialog. Dlatego rozpoczynamy od tworzenia nowej 
strategii komunikacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. 
Stawiamy na rozwój social mediów, planujemy zmiany w biule-
tynie „Vox Medici”, na stronie internetowej oraz w newsletterze. 
Chcemy pogodzić dobre zwyczaje komunikacji akceptowane 
przez naszych starszych kolegów w formie papierowego wydania 
biuletynu z nowoczesnym formatem doręczania informacji leka-
rzom i lekarzom dentystom w ramach daleko idącej cyfryzacji. 
Wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniu sporej części członków sa-
morządu chcących otrzymywać biuletyn w formie elektronicznej. 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo, 

miło mi Was powitać na łamach „Vox Medici” w nowej roli re-
daktora naczelnego tytułu. Należy przyznać, że pisanie „wstęp-
niaka” nie należy do najłatwiejszych, bo jest to próba zaklinania 
rzeczywistości, składania obietnic i deklaracji. „Vox Medici” to 
wartość wspólna. Dlatego wierzę, że uda mi się razem z Wami – 
autorami i czytelnikami – stworzyć magazyn na miarę naszych 
wyobrażeń. Pamiętajmy, że rzeczy wyjątkowe tworzy się robiąc 
je, a nie o nich mówiąc. 

W samorządzie lekarskim właśnie pojawiło się sporo mło-
dych ludzi, którzy chcą działać dla dobra lekarzy wszystkich 
specjalizacji i wszystkich grup wiekowych. Idea ta jest spójna 
z misją „Vox Medici”. 

Obecne czasy stawiają przed nami nowe wyzwania, którym 
sprostamy, jeżeli będziemy dbać o jedność oraz aktywność na-
szego środowiska – i to mam nadzieję osiągnąć jako redaktor 
naczelny biuletynu. 

Wiem z osobistego doświadczenia, że wielu młodych czy za-
pracowanych lekarzy nie czyta „Vox Medici” i jest bierna w spra-
wach samorządu – ba, wręcz kwestionuje zasadność istnienia 
samorządu lekarskiego. Uważam, że te uwagi mają w sobie wiele 
prawdy, dlatego należy uderzyć się w pierś i zabrać za wdrożenie 
nowych rozwiązań. Jakich? 

Po pierwsze, ekologia i rozsądne gospodarowanie. Docierały do 
mnie głosy, że część lekarzy „nie chce makulatury ani marnowania 
drzew na papier”. Przychylam się do tego argumentu, ale rozu-
miem też przyzwyczajenie czytelników, którzy lubią szelest kartek. 
Wychodząc naprzeciw obu grupom, „Vox Medici” będzie kolporto-
wany w wersji papierowej do wszystkich lekarzy, ale można będzie 
zgłosić mailowo chęć otrzymywania magazynu wyłącznie w formie 
elektronicznej. Niezmiennie wszystkie kolejne numery pisma będą 
zamieszczane na stronie www Okręgowej Izby Lekarskiej. 

Po drugie, nowoczesność i media. Chciałbym, aby nasza Izba 
zaczęła żyć w przestrzeni publicznej, w świecie online, czyli tam, 
gdzie są jej członkowie – na Facebooku, YouTubie, Twitterze czy 
Instagramie. Jako redakcja będziemy informować i odnosić się 
do spraw nas bezpośrednio dotyczących w sposób szybki oraz 
kompetentny. Obserwujcie nas, reagujcie i zabierajcie głos! 

Po trzecie, świeżość i nowe tematy. „Vox Medici” to trady-
cja sięgająca 1995 r.; jakość, którą wypracowali poprzednicy 
na stanowisku redaktora naczelnego, ale też odważne i świeże 
spojrzenie na przyszłość. Deklaruję rozszerzenie wachlarza po-
ruszanej tematyki na łamach czasopisma. Będziemy pisać m.in. 
o nowych technologiach, które są przydatne w zawodzie lekarza, 
o psychologii, w tym psychologii pracy, o prawie w różnych jego 
aspektach. Liczymy, że nasze pismo to dobre miejsce, abyśmy 
mogli poznać się bliżej. W związku z tym chciałbym publikować 
artykuły, wywiady czy reportaże o pasjach członków naszej Izby. 
Skontaktuj się z nami! 

Chciałbym, aby „Vox Medici” opisywało ważne dla naszego 
środowiska zjawiska współczesności i inspirowało do myślenia 
o przyszłości naszego zawodu. By zachęcało do refleksji i dyskusji 
o rzeczach ważnych. By relacjonowało wydarzenia i jubileusze, 
które będą tworzyć historię naszej Izby. 

Liczę na kredyt zaufania od wszystkich czytelników – zarówno 
tych, dla których „Vox Medici” to regularna lektura, jak i tych 
zupełnie nowych. Jestem otwarty na Wasze sugestie, propozycje 
poruszanych tematów w magazynie. Zapraszam nowe autorki 
i autorów na nasze łamy. Nie pytaj, co Ty możesz zrobić dla Izby, 
ale co Izba może zrobić dla Ciebie! 

lek. Jacek Bujko – redaktor naczelny „Vox Medici” 
fot. Aleksander Adamski

NA DOBRY POCZĄTEK
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Równocześnie musimy zadbać o obecność przedstawicieli szcze-
cińskiego samorządu lekarskiego w mediach o zasięgu lokalnym 
oraz krajowym. Jeśli udało się w Warszawie, to dlaczego ma się 
to nie udać w Szczecinie i w regionie? Dlatego w tym miejscu 
zapraszam Was do obserwowania kont naszego samorządu na 
platformach: Facebook, Twitter, Instagram czy LinkedIn. 

W ostatnich latach przekonaliśmy się niestety, że ustawodawca 
dąży do penalizacji zawodu lekarza i lekarza dentysty. Idea syste-
mu no-fault została wypaczona i nie jest realizowana w oparciu 
o zachodnie wzorce. Nie zwalnia to samorządu lekarskiego ze 
starań, aby tę sytuację odwrócić. Niestety, w naszej pracy coraz 
więcej jest obaw o proces sądowy oraz związane z tym konse-
kwencje finansowe, psychiczne i osobiste. Przyjmujemy postawę 
tzw. medycyny defensywnej. Jesteśmy do tego zmuszani. Dlatego 
musimy posiadać narzędzia do obrony własnego dobra. Właśnie 
z tego powodu drugim filarem naszych działań będą zmiany 
w ochronie prawnej, które, jak wiem, są bardzo wyczekiwane. 
Chcemy aby izba lekarska chroniła swoich członków. Zaczynając 
od ochrony w przypadku hejtu w internecie, kończąc na sali są-
dowej, kiedy to na przykład grupa lekarzy lub lekarzy dentystów 
jest niesprawiedliwie traktowana przez swoich pracodawców lub 
instytucje publiczne. Pragniemy rozwijać opiekę prawną, aby 
dostępny był dla członków samorządu profesjonalny mediator 
oraz negocjator. W polepszeniu opieki prawnej pomoże z całą 
pewnością nowo powołany rzecznik praw lekarza oraz komisja 
do spraw nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Czujesz się 
pokrzywdzony? Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do samorządu 
lekarskiego! Na pewno Tobie pomożemy!

Kolejnym punktem mojego programu jest tchnienie nowego 
„ducha” w starą siedzibę Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
która znajduje się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Chcielibyśmy 
tu stworzyć miejsce edukacyjno-integracyjne. Wyzwanie odważne, 
wymagające wielu analiz biznesowych i konieczności pozyskania 
środków zewnętrznych. Dlaczego jedynym miejscem, gdzie jako 
lekarze się spotykamy, miałby być korytarz w miejscu pracy? 
Dlaczego nie mielibyśmy się integrować? Spotykać w naszym 
lekarskim gronie i po prostu razem odpocząć? Chciałbym, aby 

siedziba przy Marii Skłodowskiej-Curie 11 stała się takim naszym 
unikatowym miejscem, gdzie lekarze i lekarze dentyści będą mogli 
świętować zdane egzaminy czy ważne wydarzenia okolicznościowe. 
Tak, Koleżanki i Koledzy, to da się zrobić. Chcemy, abyśmy razem 
stworzyli na nowo tkankę społeczną lekarzy i lekarzy dentystów. 
Potrafimy się integrować, chodźmy zatem krok dalej. 

Ostatni punkt to przysłowiowa wisienka na torcie, czyli stwo-
rzenie baz danych ułatwiających przeglądanie ofert ubezpieczeń, 
ofert pracy czy innych ogłoszeń dla lekarzy i lekarzy dentystów. 
Aby to się udało, potrzeba między innymi odpowiednio rozwi-
niętej strony internetowej oraz strategii umożliwiającej dotarcie 
do najszerszego grona lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych 
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie. 

Poza tymi wszystkimi projektami na bieżąco analizujemy 
listę z propozycjami dotyczącymi nowych przedsięwzięć. Od tak 
ambitnych jak podstawowe ubezpieczenie OC w składce na sa-
morząd lekarski do powszechnych jak organizacja szerokiego 
wachlarza szkoleń. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły. 

Koleżanko, Kolego, jestem tym samym człowiekiem jakim 
byłem przed wyborami na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie. Objęcie tej funkcji nie zmieniło mojej chęci nie-
sienia pomocy, ani podejścia do lekarzy i lekarzy dentystów. 
Jesteście dla mnie najważniejsi. Bez Was nie byłoby Samorządu 
Lekarskiego. Zawsze będą stał wśród Was jako lekarz. Nikomu 
nie odmówię spotkania. Drzwi mojego gabinetu zawsze będą 
dla Was otwarte. Uważam, że prezes musi być zawsze blisko 
członków Okręgowej Izby Lekarskiej. Na miejscu w budynku 
izby, ale także u Was w miejscach pracy. Mam nadzieje, że będę 
mógł Was niedługo odwiedzić.

Kończąc chciałbym Wam, Koleżanki i Koledzy, przywołać 
słowa szwedzkiego pisarza Thomasa Eriksona – „Gdy ktoś mówi, 
że coś jest niemożliwe, to znaczy, że jest to niemożliwe dla niego. 
Nie dla ciebie”. Z całą stanowczością mogę powiedzieć, że sprawy 
niemożliwe będziemy rozwiązywać od ręki, a na „cuda” prosimy 
chwilę poczekać. 

dr n. med. Michał Bulsa  
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 

Dr n. med. Michał Bulsa
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Szczecinie
fot. Marcin Bielecki
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Sprawozdawczo-wyborczy i  budżetowy 
Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, który miał miejsce 26 marca 2022 r., 
można określić mianem „wielkiego święta 
samorządu lekarskiego”. 

Zjazd był zakończeniem procesu wy-
borczego, trwającego już od kilku miesię-
cy, polegającego na wyłonieniu delegatów 
w poszczególnych okręgach wyborczych. 
Sam OZL można uznać za ogromny sukces 
samorządności lekarskiej, chociażby ze 
względu na rekordową liczbę obsadzonych 
mandatów, tj. 89,7%. Dla porównania w la-
tach poprzednich było to 68,32% w 2017 r. 
i 65,97% w 2013 r. ogólnej liczby miejsc. 
Sam proces wyłaniania delegatów również 
rozbudzał znaczące emocje, gdyż część 
aktywistów miała wątpliwości dotyczące 
rekordowej liczby przeniesionych osób mię-
dzy rejonami. Wydawać by się mogło, że 
części środowiska odpowiadałoby sztywne 
rozmieszczenie osób w rejonach wybor-
czych, bez możliwości ich zmiany, oparte 
wyłącznie na kryterium jednego miejsca 
pracy zawodowej, co w przypadku wolnego 
zawodu lekarza może budzić kontrowersje. 
Problem przynależności został zauważony 
już przy organizacji poprzednich wyborów, 
gdzie utworzone zostały okręgi wyborcze 
związane nie tylko z miejscem pracy, ale 
i „tematyczne”, takie jak „Młodzi Leka-
rze” czy „Lekarze Rodzinni”. Jak widać 
trend korzystania z wolności wyboru re-
gionu zyskał uznanie również w ostatnich 
wyborach. 

Przechodząc do omawiania przebiegu 
OZL, to niezwykle przyjemnym momentem 
każdego zjazdu jest odznaczenie zasłużo-
nych członków społeczności lekarskiej, tym 
bardziej po kilkuletniej przerwie spowo-
dowanej epidemią. Wszystkim laureatom 
statuetki Mentora za lata 2020, 2021 i 2022 
gratulujemy, chyląc czoła za wysiłek wnie-
siony w edukację pokoleń lekarzy. 

W 2020 roku były to:
 – lek. Joanna Łasecka-Zadrożna,
 – lek. Iwona Witkiewicz.

W  roku 2021 nagrody Mentora 
otrzymali:

 – prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzy-
nowicz-Syczewska,

 – dr n. med. Łukasz Jodko,
 – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Bucz-

kowska-Radlińska. 
W 2022 roku tytuł Mentora otrzymała:

 – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Banach. 

Po miłych chwilach nastąpiło odczu-
walne gęstnienie atmosfery, które znacznie 
przyspieszyło podczas przeprowadzania 
wniosku o utajnienie wszystkich głoso-
wań personalnych, w tym na członków 
prezydium zjazdu. Z  sali padały głosy 
niezadowolenia, jeszcze bardziej nasilo-
ne wynikiem głosowania: 82 delegatów 
zagłosowało za utajnieniem, 42 przeciw, 
jeden głos wstrzymujący. Należy zwrócić 
uwagę, że delegaci zdecydowali się na taki 
zabieg, mimo świadomości, iż w sposób 
znaczący opóźni to procedowanie, przyzna-
jąc prymat prawu do zachowania swoich 
poglądów w tajemnicy. 

Część sprawozdawcza zjazdu, niemal 
tradycyjnie, przebiegała bez większych 
kontrowersji, aż do czasu przedstawie-
nia sprawozdania Okręgowego Sądu Le-
karskiego. Dokument odczytany został 
przez wiceprzewodniczącą Sądu, aby 
uniknąć posądzenia o konf likt intere-
sów, bowiem ustępujący Przewodniczący 
OSL VIII kadencji był kandydatem na 
prezesa IX kadencji naszej Izby. W doku-
mencie stwierdzono, iż przy organizacji 
wyborów nie doszło do złamania prawa, 
zarówno w  zakresie obowiązujących 
aktów normatywnych, jak i wewnętrz-
nych przepisów regulujących procedurę 
wyborczą w zakresie umożliwiającym 
wydanie orzeczenia o nieważności wy-
borów. W treści dokumentu znalazły 
się jednak daleko idące tezy sugerujące 
nieprawidłowości, niestety niepoparte 
jakąkolwiek opinią biegłych, a bazujące 
jedynie na zasadzie swobodnej oceny 
dowodów. Jednak w ocenie Sądu gra-
niczące z pewnością. 

Niezmiernie pozytywnym jest, że 
wskazana wyżej opinia Sądu spotkała się 
z reakcją środowiska lekarskiego, gdyż 
świadczy to o dużym zainteresowaniu 
transparentnością działań samorządu. 
Mimo jednoznacznych wniosków płyną-
cych ze sprawozdania, w toku ożywionej 
dyskusji padła nawet próba poddania pod 
głosowanie nieważności zjazdu. 

Po zakończeniu burzliwej dyskusji 
oraz przyjęciu wszystkich sprawozdań 
nadszedł czas na crème de la crème, czyli 
wybory Prezesa ORL OIL w Szczecinie. 
Do walki wyborczej stanęło trzech kan-
dydatów, a sam moment głosowania zo-
stał poprzedzony autoprezentacją oraz 
krótką debatą. Głównymi tematami były 

modele wsparcia prawnego dla lekarzy, 
rozwiązania samorządowe skierowane 
do lekarzy praktykujących jednocześnie 
w Polsce i poza jej granicami, czy za-
gadnienia związane z Rzecznikiem Praw 
Lekarza. Zaskakującą zgodność kandy-
daci osiągnęli w kwestii budynku przy 
ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 11, jed-
nogłośnie uznając, że stanowi on świetny 
kapitał, stale podnoszący swoją wartość 
i nie zostanie on wystawiony na sprze-
daż przez władze IX kadencji – zgodnie 
z wnioskami zainteresowanych członków 
samorządu. Po żywej wymianie poglądów 
rozpoczęto proces tajnego głosowania, 
uzyskawszy następujący wynik: odda-
no 135 ważnych głosów, z czego 57% 
na dr. Michała Bulsę – wyłaniając tym 
samym nowego Prezesa IX kadencji już 
w pierwszej turze wyborów. 

Do elekcji Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej przystąpiło 
dwóch kandydatów, po krótkiej prezen-
tacji przewagą 17 głosów wybrany został 
dr Marek Rybkiewicz. 

Następnym krokiem było przeprowa-
dzenie procedury wyborczej do kolejnych 
organów OIL, w wyniku których skład uległ 
znaczącym zmianom, w tym również zna-
czącej przemianie pokoleniowej. 

Nowe organy przede wszystkim chcą 
skupić się na lekarzu, w sposób znaczący 
dystansując powiązania Izby Lekarskiej 
z funkcjami kierowniczymi w podmio-
tach leczniczych. Jako priorytet stawia-
ją na łatwy kontakt członka samorządu 
z izbą lekarską, poprawę komfortu praw-
nego poprzez promocję prawa medycznego 
i bezwzględne starania o stosowanie KEL 
również w relacjach służbowych, wycho-
dząc z założenia, że w tak stresującej pracy 
nie ma miejsca na mobbing i dyskrymi-
nację. Znaczącym tematem jest również 
zaadaptowanie nowej izby lekarskiej, tak 
aby stanowiła miejsce spotkań lekarzy, 
jednocześnie generując przychód. 

Niestety smutnym akcentem było ob-
serwowanie, jak część dotychczasowych 
działaczy naszej Izby opuszcza zjazd od 
razu po oddaniu ostatniej karty do głoso-
wania, choć częściowo podyktowane było 
to zapewne późną godziną, zjazd trwał 
bowiem ponad 15 godzin! 

Z  przyjemnością wspominam na-
tomiast dzielną postawę pracowników 
biura, którzy nie tylko dzielnie trwali na 

Echa Zjazdu – sprawozdanie
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Wyniki wyborów

posterunku, ale i wynegocjowali możli-
wość wydłużenia procedowania z obsługą 
obiektu. 

Na koniec chciałbym zwrócić się z proś-
bą do wszystkich czytelników „Vox Medici” 
o zaufanie. To właśnie od Was, drodzy 

lekarze i lekarze dentyści, zależy pozycja 
naszego samorządu lekarskiego, od jednoś-
ci, pomysłów, ożywionej dyskusji, zaanga-
żowania i konstruktywnej krytyki – przede 
wszystkim wewnętrznej, niekoniecznie 
medialnej. 

Pamiętajmy, że to dzięki posiadaniu 
własnego samorządu jesteśmy konstytu-
cyjnym zawodem zaufania publicznego – 
warto być z tego dumnym. 

lek. Aleksander Matysiak, 
sekretarz ORL

Wyniki wyborów Prezesa ORL, wyłonienie w I turze, 
trzech kandydatów, ważnych głosów 135:

 – dr n. med. Michał Bulsa – 77 głosów (57%)
 – dr n. med. Konrad Jarosz – 31 głosów
 – dr n. med. Łukasz Tyszler – 27 głosów 

Na funkcję Okręgowego Rzecznika  
Odpowiedzialności Zawodowej ważnych głosów 137:

 – dr n. med. Marek Rybkiewicz – 77 głosów (56%)
 – prof. dr hab. n. med. Jerzy Sieńko – 60 głosów

Krajowy Zjazd Lekarzy:
1. lek. dent. Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz
2. lek. Jacek Bujko
3. lek. Michał Bulsa
4.  lek. Mieczysław Chruściel
5.  lek. dent. Halina Ey-Chmielewska
6. lek. Michał Jarosz
7. lek. Adam Kozłowski
8. lek. Kinga Malczyk-Matysiak
9. lek. Marzena Markiewicz 

10. lek. Aleksander Matysiak 
11. lek. Karol Mierzejewski
12. lek. Marek Rybkiewicz
13. lek. Mateusz Szyntor
14. lek. dent. Grzegorz Trybek
15. lek. Magda Wiśniewska
16. lek. Beata Wudarska
17. lek. Natalia Żyłka

Okręgowa Rada Lekarska: 
1. lek. Hubert Bogacki
2. lek. dent. Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz
3. lek. Jacek Bujko
4. lek. Piotr Burszewski
5. lek. Mieczysław Chruściel
6. lek. Urszula Danes-Bogacka
7. lek. dent. Halina Ey-Chmielewska
8. lek. dent. Sławomir Giza
9. lek. Michał Jarosz

10. lek. Filip Jeziorowski
11. lek. Beata Kalinowska-Pyrkiel
12. lek. Jakub Kościukiewicz
13. lek. dent. Adam Kozłowski
14. lek. dent. Paweł Kozłowski
15. lek. Rafał Krysztopik
16. lek. Wiesław Kupiński

17. lek. Bogumił Maciąg
18. lek. Aleksander Matysiak
19. lek. Magdalena Mączka
20. lek. Karol Mierzejewski
21. lek. Anna Moskwa-Ziętek
22. lek. Karolina Niedzielska
23. lek. Zygmunt Niedźwiedź
24. lek. dent. Magdalena Szewczyk
25. lek. dent. Jolanta Szumigielska-Kozak
26. lek. Adam Treliński
27. lek. dent. Grzegorz Trybek
28. lek. Karina Witkiewicz
29. lek. Wojciech Witkiewicz
30. lek. Beata Wudarska
31. lek. Natalia Żyłka

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej: 
Wiceprezesi: 

 – dr n. med. Hubert Bogacki
 – lek. Jacek Bujko
 – dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska

Sekretarz: 
 – lek. Aleksander Matysiak

Zastępca Sekretarza:
 – lek. Karol Mierzejewski

Skarbnik: 
 – prof. dr hab. n. med. Grzegorz Trybek 

Członkowie:
 – lek. Piotr Burszewski
 – dr n. med. Mieczysław Chruściel
 – lek. Michał Jarosz
 – dr n. med. Adam Kozłowski
 – lek. Rafał Krysztopik
 – lek. Wojciech Witkiewicz
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Okręgowy Sąd Lekarski:
Przewodniczący:

 – lek. dent. Bogumiła Frączak

Wiceprzewodniczący:
 – lek. Krzysztof Dziewanowski
 – lek. dent. Krystyna Lassocińska

Członkowie:
1. lek. Artur Baraniak
2. lek. Marek Bulsa
3. lek. Lucyna Kuźnicka-Hałaburda
4. lek. Piotr Litwin
5. lek. Marek Mokosa
6. lek. Cezary Pakulski
7. lek. Henryk Smulski
8. lek. Sławomir Szymański

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca:

 – lek. Kinga Malczyk-Matysiak

Zastępca Przewodniczącej:
 – lek. Sylwia Jankowska-Szabłowska
 – lek. dent. Maria Spychalska

Sekretarz:
 – lek. Katarzyna Kuckiel-Żuk

Członkini:
1. lek. Paulina Żukowska

Okręgowa Komisja Wyborcza:
Przewodniczący:

 – dr n. med. Hubert Bogacki

Wiceprzewodniczący:
 – lek. Aleksander Matysiak

Sekretarz:
 – lek. dent. Grzegorz Trybek

Członkowie: 
1. lek. Jacek Bujko 
2. lek. Michał Jarosz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
 – dr n. med. Marek Rybkiewicz

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej:
1. lek. dent. Paweł Andersz
2. lek. dent. Małgorzata Białek
3. lek. Katarzyna Bobryk-Lesiakowska
4.  lek. Radosław Drozd
5.  lek. Marek Droździk
6. lek. Paweł Gonerko
7. lek. Marta Gryczman
8. lek. Wojciech Halec
9. lek. Ewa Kościołek-Olof

10.  lek. Ewa Kwiatkowska
11.  lek. Ireneusz Mazurski
12.  lek. Jan Pawlus
13.  lek. Bernard Piotuch
14.  lek. dent. Paweł Rawski
15.  lek. Joanna Sołek-Pastuszka
16.  lek. Krzysztof Szczucki
17. lek. dent. Liliana Szyszka-Sommerfeld
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Tytuł „Mentora” przyznawany jest członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
szczególnie zasłużonym dla środowiska lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego w prze-
kazywaniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, za szczególne podejście do początkują-
cych adeptów sztuki lekarskiej i lekarsko-dentystycznej lub zasłużonym w organizacji 
szkolenia i doszkalania lekarzy i lekarzy dentystów.

Tytuł „Mentora” otrzymali:
• za rok 2020 rok

 – dr Joanna Łasecka-Zadrożna
 – dr Iwona Witkiewicz

• za rok 2021 rok
 – prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
 – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Buczkowska-Radlińska
 – dr n. med. Łukasz Jodko

• za rok 2022 rok
 – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Banach

Tytuł „Mentora”

Odznaki przyznawane są lekarzom i lekarzom denty-
stom, którzy minimum dwie kadencje uczestniczyli ak-
tywnie w pracach organów Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie.

Złotymi odznakami zostali wyróżnieni:
 1. dr n. med. Michał Bielewicz
 2. dr n. med. Katarzyna Blicharska-Czubara
 3. lek. Sławomir Cyprys
 4. lek. dent. Maria Domańska-Wiktor
 5. dr n. med. Wojciech Halec
 6. lek. Ewa Kiedrowska
 7. lek. dent. Piotr Litwin
 8. dr n. med. Ewa Marzec-Lewenstein
 9. lek. Magdalena Mączka
 10. dr n. med. Paweł Rawski
 11. dr n. med. Krzysztof Rękawek
 12. prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
 13. dr n. med. Iwona Szydłowska
 14. lek. dent. Małgorzata Szydłowska
 15. lek. Monika Szymańska
 16. lek. dent. Beata Urbańska
 17. lek. Małgorzata Wiatrow
 18. dr n. med. Jerzy Wiatrow
 19. dr n. med. Marleta Zienkiewicz
 20. lek. Agnieszka Żukiewicz
 21. dr n. med. Łukasz Tyszler (przyznana w 2013 r.)

Złote Odznaki OIL w Szczecinie



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

UHONOROWANI

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 16 lutego 2022 r. wyróżnieni zostali lekarze i lekarze dentyści, którzy 
spośród zdających członków OIL w Szczecinie uzyskali najlepszy wynik na Lekarskim Egzaminie Końcowym i Lekarsko-Denty-
stycznym Egzaminie Końcowym w 2021 r. 

Wyróżnieni 
za najlepiej zdany w 2021 roku  
LEK i LDEK

Wyróżnionym zostały wręczone dyplomy przez dr n. med. Magdę Wiśniewską –  
Prezes ORL OIL w Szczecinie VIII kadencji, w postaci starodruku z przysięgą Hipokratesa. 

Wszystkim uhonorowanym składamy serdeczne gratulacje i życzymy  
dalszych sukcesów zawodowych oraz osobistych!

Lekarski Egzamin Końcowy:
 – lek. Agata Drozdowska
 – lek. Hanna Góra
 – lek. Dorota Mazurek
 – lek. Agata Wielogórska

Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy:
 – lek. dent. Małgorzata Stachurska
 – lek. dent. Klaudia Ustianowska
 – lek. dent. Nikola Pańska
 – lek. dent. Agata Stafaniak 
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Jaki sens ma moja praca? Dlaczego zosta-
łem lekarzem/lekarką? Jak często zadajesz 
sobie takie pytania? 

Zainteresowanie ludzkim ciałem oraz 
chęć pomocy innym to najczęściej wymienia-
ne powody, dla których wybiera się medycynę. 
Można zostać naukowcem i prowadzić bada-
nia jako fizyk, chemik czy biotechnolog, ale 
te zawody nie wiążą się z pracą na ludzkich 
emocjach oraz delikatnych tkankach ciała 
ludzkiego. Często obserwuję u młodych leka-
rzy, studentów, stażystów czy rezydentów, że 
czynnikiem motywującym i popychającym 
w kierunku medycyny jest chęć niesienia po-
mocy najbliższym. Mówią oni: „Chciałabym 
mieć możliwość pomóc mojej rodzinie, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba”. Ale w karierze każdego 
lekarza i lekarki może pojawić się moment, 
kiedy zainteresowanie drugim człowiekiem 
i chęć niesienia mu pomocy zaczynają za-
nikać lub się wypaczać. Co może uchronić 
przed wypaleniem zawodowym? Według 
wyników badań mocną tarczą chroniącą 
przed tym jest... troska o drugiego człowieka. 

Warto tu rozróżnić dwa pojęcia: troskę 
(compassion) i empatię (empathy), czyli 
zdolność do odczuwania stanu emocjonalne-
go drugiej osoby. Empatię można odczuwać 
mniej lub bardziej, lecz u każdego lekarza 
jest ona dosyć mocno rozwinięta. Ale tro-
ska to coś więcej – to empatia połączona 
ze szczerą lub wyuczoną chęcią niesienia 
pomocy. 

Sednem medycyny jest nasze spotkanie 
z pacjentem, kiedy nie tylko postawimy 
właściwą diagnozę, ale też poprawimy mu 
nastrój. Holistyczne podejście to myślenie 
o udzieleniu pomocy ciału, ale też psychi-
ce. Uśmiech, dobre, serdeczne słowo – nie 
zapominajmy o tym zakładając fartuch 
lekarski. Realizacja troski może zrekom-
pensować obciążenie emocjonalne lub 
fizyczne. Gorzej, kiedy dochodzi do zmę-
czenia troską. Oto masz w sobie empa-
tię, odczuwasz emocje, troska wypływa 
z Ciebie, ale nie możesz jej realizować, bo 
nie masz łóżek, nie masz czasu, nie masz 
drugiego dyżurnego, masz niedziałający 
sprzęt... To ekspresowa droga do wypalenia!

Dlaczego tak się dzieje? Warto zdać 
sobie sprawę z zakresu swojej empatii. Jeśli 

mamy jej bardzo dużo, możemy mylić swoje 
emocje z emocjami pacjenta i przenosić na 
siebie część jego obaw czy lęków o zdrowie. 
Do tego dochodzi fizyczne zmęczenie. Oto 
po drugim, trzecim dyżurze ciało lekarza 
nie nadąża z niesieniem pomocy. Dopadają 
go wtedy wyrzuty za niezrealizowanie troski. 

Rada? Nie stosuj technik unikowych! 
Czasem jest tak, że czujesz powolne wypa-
lanie i stwierdzasz, że, dajmy na to, zapisu-
jesz się na jogę. Czy to dobre rozwiązanie? 
Nie zawsze, bo sport czy wyjazd turystyczny 
to typowy zabieg unikowy, coś na zasa-
dzie: „praca mnie męczy, więc po pracy 
czas uciec w jogę”. Nie rozbrajasz wtedy 
czynnika wypalającego, lont dalej płonie... 

Pierwszym objawem wypalenia, który 
widuje się w medycynie rodzinnej, jest brak 
zainteresowania emocjami pacjenta, brak 
ciekawości co u niego słychać. Nagle oka-
zuje się, że nie widzimy w pacjencie Pana 
Kazimierza Nowaka, który mieszka dwie 
ulice od naszego gabinetu i ma swoje pasje, 
tylko anonimowego pacjenta z POChP. Nie 
widzimy w nim człowieka z jego historią 
i potrzebami. Co możesz zrobić? Ze swojej 
strony zachęcam do sięgnięcia po książkę 
Compassionomics: Rewolucyjne dowody 
naukowe, że troska zmienia wszystko, któ-
rej autorami są dwaj naukowcy-lekarze, 
Stephen Trzeciak i Anthony Mazzarelli. 

Jak wskazują przywołane w książce 
wyniki badań, sędziowie amerykańscy 
wydają bardziej surowe wyroki przed po-
siłkiem niż po nim. Jeżeli wymiar spra-
wiedliwości pracuje od godz. 8.00 do 16.00, 
a lunch jest w samo południe, to najgorzej 
gdy nasza sprawa pojawi się na wokandzie 
o godz. 11.40. Ale syty sędzia tuż po posił-
ku może być bardziej łaskawy dla oskar-
żonego. Podobnie ma się z lekarzem, który 
wydaje orzeczenia, a nie wyroki. Wyspany, 
wypoczęty, syty i pogodny lekarz będzie 
skupiać się przede wszystkim na potrze-
bach pacjentów, a nie na swoich. Złota za-
sada ratownictwa brzmi: najpierw zadbaj 
o swoje bezpieczeństwo, a następnie o bez-
pieczeństwo poszkodowanych – dokładnie 
tak samo jest w medycynie. Dlatego nie 
zarywamy nocek, najadamy się, dbamy 
o swoje zdrowie psychiczne, nie unikamy 
psychologa bądź psychiatry, bo to normalna 
rzecz, że czasem jest w życiu gorzej. Aby 
nieść pomoc pacjentom trzeba być dobrej 

kondycji, co oznacza dbanie o siebie, swoją 
rodzinę i przyjaciół, znalezienie czasu na 
hobby i rekreację. Wiem, że u wielu z nas 
może wystąpić tzw. syndrom Boga, kiedy 
będziemy święcie przekonani, że jeśli my 
nie pomożemy ludziom, to nikt im nie po-
może. Przypominam Wam, że nie ma ludzi 
niezastąpionych. 

Wielokrotnie czytałem wpisy młodych 
lekarzy na Facebooku, którzy martwią się, 
że pacjenci patrzą, gdy oni wychodzą np. 
do toalety, kiedy przed drzwiami do ich 
gabinetu wije się długa kolejka. Czują dy-
skomfort i zastanawiają się, czy powinni 
to robić. Lekarz jest gospodarzem w gabi-
necie, a pacjenci są gośćmi. W naszym ze-
spole wychodzę z założenia, że jeżeli lekarz 
pracuje na pełen etat, czyli 7 godzin i 35, 
minut to nie może przyjmować pacjentów 
nieprzerwanie dłużej niż 2 godziny – musi 
mieć przerwę, aby wstać zza biurka, wy-
wietrzyć pomieszczenie, złapać oddech, 
pójść do łazienki, napić się. „Wianuszek” 
pacjentów nie powinien negatywnie reago-
wać na takie zachowanie. Jako kierownik 
sam muszę wręcz pilnować, aby członko-
wie naszego zespołu korzystali z przerw 
na posiłek, a nie siedzieli i „robili doku-
mentację”. Przerwa między spotkaniami 
z pacjentami to swoiste BHP dla lekarza. 

Lekarz powinien dopiero wtedy zapro-
sić pacjenta do gabinetu, kiedy jest na to 
gotowy mentalnie. Emocje pozostawione 
przez pyskatego pacjenta, który może nawet 
Was wkurzył, nie mogą przenosić się na 
kolejną osobę wchodzącą do waszego gabi-
netu. Waszą powinnością jest przywitanie 
jej z uśmiechem, z „białą kartą”. Absolutnie 
niedopuszczalne jest to, aby pacjenci minęli 
się w drzwiach. Jeden jeszcze nie wyszedł, 
a drugi już zaczyna mówić o swoich dolegli-
wościach, a Wy – lekarze wciąż uzupełniacie 
dokumentację. Życie w takim tempie jest po-
ważnym uchybieniem, utrudnia prawidłowe 
leczenie i przyspiesza wypalenie zawodowe. 

A teraz wróćmy do początku. Znajdź 
w sobie przestrzeń, by zastanowić się co 
najbardziej podoba się Tobie w medycynie? 
Czy uważasz, że bycie lekarzem jest Twoim 
powołaniem, misją, życiową ścieżką? Jak 
znajdujesz balans między pracą zawodo-
wą i życiem prywatnym? Jakie zasięgi ma 
Twoja troska i empatia? 

lek. Jacek Bujko

Wypalenie zawodowe lekarza –  
jak sobie z nim radzić? 
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Należy się więcej ruszać, jeść zdrowo, 
dbać o dobry sen itd. Brzmi banalnie? 
Każdy z nas wie i pewnie kiedyś usłyszał 
takie zalecenia od specjalisty bądź prze-
czytał w książce, internecie, magazynie. 
Nie każdy, mimo tej wiedzy, stosuje się 
do zaleceń. I choć ta dobra rada mocno 
spowszechniała, nie zawsze zdajemy 
sobie sprawę z tego jakie ma znaczenie 
w kontekście naszego zdrowia psychicz-
nego. A okazuje się, że ma bardzo wiele, 
co potwierdzają coraz liczniejsze badania. 
Jaką wiedzę na ten temat przekazuje neu-
ronauka i jakie ma to znaczenie w pracy 
nad sobą i psychoterapii?

1 John N. Arden, Neuronauka. W psychoterapeutycznym procesie zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2004, s. 67
2 Ibidem, s. 72

Aby zachować dobre zdrowie psychicz-
ne należy zadbać o mózg, co do tego nie 
ma już wątpliwości. Badania wyłaniają 
pięć podstawowych elementów1.

Pierwszym z nich jest wsparcie spo-
łeczne. Bez wątpienia jesteśmy istotami 
społecznymi i do prawidłowego funkcjono-
wania potrzebujemy, więzi z drugim czło-
wiekiem. To w relacji z ludźmi zaspokajamy 
wiele podstawowych potrzeb jak chociażby 
poczucie bezpieczeństwa, przynależności, 
miłości. 

Nasze mózgi są bardzo wrażliwe na 
odrzucenie i niezależnie od tego, co dekla-
rujemy, wszyscy mamy w sobie potrzebę 

bycia z drugim człowiekiem. Dla naszych 
przodków odrzucenie przez grupę było 
jednoznaczne z utratą życia, dziś ponosi-
my nie mniej dotkliwe skutki, tzn. utratę 
zdrowia psychicznego. Dążenie do ak-
ceptacji i przynależności są niezmienne, 
różne natomiast mogą być drogi realizacji 
tych potrzeb. 

Jeżeli niewystarczająco często aktywu-
jemy sieci społeczne w mózgu, stajemy się 
bardziej podatni na zaburzenia psychiczne. 
Wykazano silny związek pomiędzy izolo-
waniem się i unikaniem kontaktów a na-
daktywnością prawej kory przedczołowej 
oraz występowaniem depresji i lęku. Warto 
zaznaczyć, że samotność i nieprawidłowe 
relacje wbrew pozorom nie muszą być jedy-
nie wynikiem depresji, lecz mogą ją także 
wywoływać. Ta informacja ma ogromne 
znaczenie w zapobieganiu występowania 
kolejnych epizodów depresji, która ma cha-
rakter nawracający. 

Kolejnym fundamentem dla zdrowia 
psychicznego jest aktywność fizyczna. 
Ćwiczenia przyczyniają się do licznych 
procesów budowy mózgu i optymalizują 
neuroplastyczność i neurogenezę – tworze-
nie się nowych neuronów w hipokampie 
i korze przedczołowej. Aktywność fizycz-
na jest skutecznym czynnikiem leczącym 
depresję. Nie bez powodu jednym z pierw-
szych elementów psychoterapii poznawczo-
-behawioralnej jest aktywizacja, która ma 
motywować pacjenta do podejmowania 
różnych aktywności, zarówno fizycznych, 
jak i społecznych. Regularne ćwiczenia 
fizyczne zdecydowanie poprawiają samo-
poczucie, zmniejszają lęk i przygnębienie, 
wpływają pozytywnie na motywację. 

Nie trzeba od razu stać się atletą, wy-
starczą regularne spacery, które odwrócą 
negatywną tendencję. Naukowcy z Ohio 
„wykazali, że 45 minut spaceru dziennie 
przynajmniej przez 5 dni w tygodniu przy 
zachowaniu maksymalnego tętna na pozio-
mie 60–70% zmniejszyło wynik w Skali De-
presji Becka z 14,81 na 3,27 w porównaniu 
z osobami w depresji, które nie spacerowały 
i u których wynik pozostał bez zmian”2.

Zdrowie mózgu 
jako podstawa zdrowia psychicznego
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A zatem ruch, podobnie jak wsparcie 

społeczne, ma nie tylko znaczenie w pro-
filaktyce i leczeniu depresji, lecz również 
w zapobieganiu nawrotom. Korzyści z ak-
tywności fizycznej mogą czerpać nie tylko 
osoby będące w depresji bądź cierpiące na 
zaburzenia lękowe. Aktywność fizyczna 
wspiera każdego w lepszym panowaniu 
nad emocjami i stresem, gdyż m.in. roz-
ładowuje napięcie, dotlenia, pobudza wy-
dzielanie serotoniny. U dzieci poprawia 
koncentrację uwagi i zmniejsza objawy 
związane z ADHD.

Kolejny fundament zdrowia to eduka-
cja. Może nasuwać się skojarzenie pod-
trzymywania sprawności intelektualnej 
z rozwiązywaniem krzyżówek – nic dziw-
nego, to bardzo dobry sposób na zadbanie 
o kondycję mózgu. Edukacja przez całe 
życie pomaga budować sieci neuronalne. 
Poszerzanie własnej wiedzy skłania nas 
do myślenia o możliwościach i nakiero-
wuje na przyszłość. Koncentrowanie się 
na przeszłości może sprzyjać tendencji 
rozpamiętywania porażek. Osoby z wyż-
szym wykształceniem są mniej narażone 
na otępienie w porównaniu do osób mniej 
wykształconych. A zatem warto się uczyć 
nie tylko dla samej wiedzy1.

Zdrowa dieta jest kolejnym filarem. 
Słysząc o zdrowym odżywianiu często 
myślimy o korzyściach dla organizmu, 
niekoniecznie tych związanych z naszym 
mózgiem. Okazuje się, że dbając o prawid-
łową dietę dbamy również o prawidłowe 
funkcjonowanie mózgu, a co za tym idzie 
lepszą regulację emocji i samopoczucie, 
koncentrację uwagi, pamięć i motywację. 

Okazuje się, że nie wystarczy wziąć 
suplement na pamięć, by ta przestała nas 
zawodzić, jest to proces zdecydowanie bar-
dziej złożony. Jednak nie o samą pamięć 
tu chodzi. Zbilansowana dieta i regularne 
posiłki wpływają pozytywnie na proce-
sy neurochemiczne w mózgu i pomaga-
ją w utrzymaniu optymalnego poziomu 
energii i dobrego nastroju. Dla przykładu, 
tryptofan, aminokwas obecny w produk-
tach bogatych w białko, jest przekształcany 
w serotoninę. Kora oczodołowo-czołowa 
potrzebuje serotoniny, by kontrolować emo-
cje i wyciągać wnioski z własnych błędów. 

Ograniczenie spożywania węglowo-
danów prostych, tłuszczów trans, kawy 
i  innych bezwartościowych produktów 
może znacząco wpłynąć na nasz lepszy 
nastrój i wykorzystanie swoich możliwości 

1 Ibidem, s. 75
2 Ibidem, s. 86

poznawczych, również w pracy nad sobą np. 
w ramach psychoterapii. Zbyt duży bądź 
zbyt niski poziom cukru we krwi może 
wywoływać trudności poznawcze, behawio-
ralne i emocjonalne, np. zbyt niski poziom 
cukru może dać objawy jak w ataku paniki.

Pod wpływem stresu mamy często ten-
dencję do zaniedbywania własnej diety. 
To wtedy najczęściej sięgamy po słody-
cze i inne używki, pomijamy posiłki bądź 
spożywamy nadmierne ilości jedzenia, 
niekoniecznie zdrowego. Nasz sposób odży-
wiania się zrzucamy na stres, a to właśnie 
w tym momencie powinniśmy szczególnie 
zadbać o to, co znajduje się na naszym ta-
lerzu, gdyż właściwa dieta zapewnia nam 
większy spokój, lepszą koncentrację uwagi 
i kontrolę nad emocjami. 

Nie może zabraknąć snu w profilaktyce 
zdrowia. Przesypiamy prawie 1/3 naszego 
życia. Można by pomyśleć „strata czasu”, 
nic bardziej mylnego. Podczas snu nasz 
mózg się regeneruje, dlatego sen ma ogrom-
ne znaczenie dla prawidłowych funkcji 
poznawczych, regulacji emocji i proce-
sów metabolicznych. Mimo powszechnie 
stosowanej farmakoterapii warto mieć na 
uwadze, że wiele leków, a w szczególno-
ści benzodiazepin, zmniejsza ilość snu 
wolnofalowego, który najlepiej regeneruje 
mózg2. Deficyty snu mają liczne szkodli-
we konsekwencje dla zdrowia, dlatego tak 
ważne jest dbanie o higienę snu. Co byłoby 
ważne dla zatroszczenia się o jakość snu? 
Unikanie napojów z kofeiną po południu, 
ograniczenie ekspozycji na mocne światło, 
szczególnie to o barwie niebieskiej, na kilka 
godzin przed pójściem spać oraz skrócenie 
czasu ekranowego przed snem – ma to 
ogromny wpływ na wytwarzanie melatoni-
ny przez szyszynkę. Warto przed snem uni-
kać przekąsek zawierających cukier bądź 
sól. Jeżeli już, to warto sięgnąć po prze-
kąskę zawierająca wcześniej wspomniany 

tryptofan – wpłynie on pozytywnie na pro-
dukcję serotoniny i melatoniny.

W zasypianiu wspiera nas również re-
gularne praktykowanie technik relaksacyj-
nych, które wyciszą nadmiernie pobudzoną 
część współczulną autonomicznego ukła-
du nerwowego. Jeżeli masz problem z za-
śnięciem, usilne próby pójścia spać bądź 
aktywowanie zamartwiania się nie będą 
dobrym sposobem. Warto wyjść z łóżka, 
zająć się jakąś bierną i nużącą aktywnością, 
a gdy poczujesz senność wrócić do łóżka. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wspomnia-
ne wcześniej elementy dbania o mózg, to 
okaże się, że na swój sposób zasypiania 
pracujemy cały dzień. Może się zdarzyć, że 
w bezsenności przeszkadzają nam również 
myśli i przekonania jakie mamy na temat 
snu i wtedy skuteczna okaże się terapia 
poznawczo-behawioralna. Pamiętajmy 
też, że łóżko powinno służyć jedynie do 
spania i aktywności seksualnych. Więc 
jeśli cierpisz na bezsenność szczególnie 
zadbaj o to, by zaprzestać wykonywania 
wszelkich innych aktywności w łóżku, 
a w szczególności planowania kolejnego 
dnia bądź rozpamiętywania minionego.

Okazuje się, że te z pozoru oczywi-
ste zalecenia niezrealizowane mogą mieć 
nieoczywiste konsekwencje dla naszego 
zdrowia psychicznego. By w pełni korzy-
stać z możliwości naszego mózgu należy 
odpowiednio o niego zadbać. Jak w każ-
dym aspekcie życia szukanie równowagi 
jest niezmiernie ważne. Dbanie o rozwój 
intelektualny bez zadbania o wspomniane 
filary jest jak budowanie domku z kart. 
Stopniowe zmiany we wspomnianych 
aspektach mogą zrobić dla naszego zdro-
wia znaczną różnicę.

Anna Ochman 
psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Dialogi
fot. Ewa Bernaś

O AUTORCE
Ukończyła Szkołę Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) 
w Warszawie, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicz-
nej. Posiada certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 657.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach ukierunkowanych na pracę z dziećmi 
i ich rodzicami m.in. „Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców” wg me-
tody Artura Kołakowskiego, szkolenie z mutyzmu selektywnego, uważności dla 
dzieci i młodzieży. Swoją pracę terapeutyczną wzbogaca o techniki III fali te-
rapii poznawczo-behawioralnej, tj. Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), 
Mindfulness i Terapii Schematów.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kon-
sultacje rodzicielskie w kontekście trudności wychowawczych i problemów 
psychologicznych małych dzieci.
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Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat redakcji –  
Agnieszka Leśniowska, tel. 91 487 49 36, w. 5

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

http://www.mojaostoja.pl
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OGŁOSZENIA

Przychodnia PROFI-MED w Goleniowie  
nawiąże współpracę z:

1) Lekarzami specjalistami,  
działalność komercyjna (poza NFZ):

okulistyka, gastrologia, laryngologia,  
reumatologia, diabetologia, psychiatria,  

chirurgia, ortopedia i inne.

2) Lekarzami medycyny rodzinnej
Możliwość przejęcia praktyki/zadeklarowanej grupy pacjentów.  

Wymagane kwalifikacje pozwalające  
na prowadzenie praktyki POZ.

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.
Tel. kontaktowy: 603 751 296, e-mail: biuro@profimed.pl

Sprzedam budynek po remoncie  
o powierzchni 800 m2 na działce 3070 m2  

z miejscami parkingowymi.
Lokalizacja: Szczecin ul. Świętojańska 35 

w pobliżu ulicy Strzałowskiej.
Przeznaczenie: przychodnia, klinika lub inna działalność.

Kontakt: ben-49@o2.pl, tel. +48 668 42 42 40

Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy w tych trudnych dla mnie 
chwilach udzielili mi wsparcia i pomocy w opiece i leczeniu mojego zmarłego męża. Walkę o życie 
przegraliśmy, ale jestem wdzięczna, że w ostatnich chwilach życia był otoczony opieką wspania-
łych, dobrych ludzi.

Bogumiła Anna Frączak

Ogłoszenia drobne
• Gabinet DUODENTAL w centrum Szczecina zatrudni lekarza sto-
matologa. CV proszę przesyłać na maila: boguwrzes@gmail.com.
• Wynajmę lekarzowi medycyny estetycznej gabinet (wraz z fote-
lem) przy działającym gabinecie dentystycznym. Tel. kontaktowy 
501 825 723. Szczecin/Mierzyn

mailto:biuro@profimed.pl
mailto:ben-49@o2.pl
mailto:boguwrzes@gmail.com
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XXXVI Turniej Oldbojów up60 im. Floriana 
Krygiera Stowarzyszenia Oldbojów Pogoni 
Szczecin odbył się 18 marca 2022 r. W tur-
nieju uczestniczyły następujące drużyny: 
Pogoń Szczecin, Pomorzanin Nowogard, 
Chemik Police, Gwardia Koszalin oraz Le-
karze Szczecin.

Rozgrywki odbyły się na hali OSiR przy 
ul. Twardowskiego, systemem każdy z każ-
dym, po 15 minut, czterech zawodników 
w polu plus bramkarz. Występowaliśmy 
w składzie: Artur Chudycki – ortopeda, 
Roman Bożyk – specjalista chorób we-
wnętrznych, Grzegorz Wojciechowski – chi-
rurg, Wojciech Podraza – pediatra, Łukasz 
Myszel – lekarz rodzinny, Dariusz Olejnik – 
ginekolog, Mariusz Zarzycki – ginekolog.

Kolejno wygraliśmy 1–0 z Gwardią 
Koszalin, rozgromiliśmy Chemika Po-
lice 4–0, przegraliśmy z  Pogonią 0–1 
i żeby zająć pierwsze miejsce w turnieju 

musieliśmy i wygraliśmy 3–1 z Pomorza-
ninem Nowogard. 

Mecze oldbojów charakteryzują się tym, 
że zawsze są bardzo wyrównane, pełne 
emocji i błyskawicznych zmian sytuacji 
podbramkowych. Dla nas lekarzy super 
okazją jest grać z naszymi idolami, któ-
rym kibicowaliśmy wiele lat na boiskach 
ligowych.Wielokrotnie wcześniej graliśmy 
w Turniejach im. Floriana Krygiera, ale 
wygrać takie zawody nigdy nie było łatwo! 
Wygraliśmy do tej pory tylko dwa turnieje 
w roku 2004 i 2005. Była to rywalizacja 
z okazji 97. i 98. urodzin Floriana Krygiera, 
a zasłużony i sędziwy Jubilat wręczał nam 
puchary osobiście, chwalił naszą Drużynę 
Lekarzy za grę i zwycięstwo.

Podsumowując XXXVI Turniej im. Flo-
riana Krygiera chciałbym dodać, że tytuł 
najlepszego bramkarza otrzymał Artur 
Chudycki, najlepszego strzelca Łukasz 
Myszel, a najlepszego zawodnika dostałby 

Roman Bożyk, ale otrzymalibyśmy wtedy 
wszystkie cztery puchary i dlatego został 
nim zawodnik z Gwardii Koszalin.

Nasza drużyna oldbojów szykuje formę 
na Igrzyska Lekarskie w Zakopanem, gdzie 
broni tytułu Mistrza. Cieszę się bardzo, że 
młodzi lekarze naszej OIL w zeszłym roku 
zdobyli w Zakopanem brąz i w tym roku 
jadą po złoto!

Chciałbym serdecznie zaprosić 
członków OIL w Szczecinie na II Tur-
niej poświęcony pamięci przedwcześnie 
zmarłego naszego kolegi lekarza urologa-
-sportowca Sławka Archimowicza, który 
odbędzie się 14.05.2022 r. na hali Foot-
ball Arena przy ul. Wojska Polskiego 246 
(godz. 14.00–20.00).

Życzę wszystkim duuużżżooo zdro-
wia, do zobaczenia na boisku, na hali, 
na korcie, czy w trakcie innej aktywności 
fizycznej.

dr n. med. Mariusz Zarzycki 

Lekarze Mistrzami
XXXVI Turnieju Oldbojów up60  
im. Floriana Krygiera
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KOŁO SENIORA

Pozdrowienia dla Redakcji i Czytelników  
z OR RELAKS w Międzywodziu przesyła  
„drużyna” Koła Seniorów przy OIL Szczecin

PS. Jesteśmy tu (11 osób) od 24 marca br. 
Pogoda dopisuje, słońce świeci, morze ła-
godnie szumi, las pachnie żywicą. Czas 
zajmują nam zabiegi (nie narzekamy, 
mimo czasem wczesnych godzin), ćwi-
czenia na plaży lub w lesie (w zależności 

od siły wiatru) oraz zajęcia i ćwiczenia na 
basenie, a w wolnej chwili – gra w „bingo”. 
Mieliśmy także czas na jedzenie, wspólne 
ognisko i spotkania towarzyskie, ale naj-
bardziej polubiliśmy te „zajęcia”.

M. Sienkiewicz
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Świeżo podgolony „trzy palce nad uszami” 
(w tamtych czasach kompletny obciach 
i przypał), tuż po lipcowej promocji ofi-
cerskiej na podyplomowym obozie woj-
skowym, stałem onieśmielony w długim 
do kostek fartuchu na porodówce, pod 
oknem. Rodzące pacjentki leżały spokoj-
nie na swoich łóżkach, ruch był niewielki. 
Położne sprawnie i profesjonalnie krzątały 
się po sali, podłączając kroplówki, poda-
jąc pod język tabletki poprawiające czyn-
ność skurczową macicy, słuchając tętna 
płodów. Wyglądały dostojnie i wyniośle, 
wzbudzając mój podziw i szczery szacu-
nek. W pierwszym dniu na porodówce 
moim zadaniem było jedynie stać i pa-
trzeć. W pewnej chwili duże szklane drzwi 

otworzyły się, a właściwie zostały otwarte 
przez jakąś służalczo wygiętą białą postać 
i ujrzałem w nich wysokiego, postawnego 
mężczyznę, który w otoczeniu świty wkro-
czył do hallu. Położne pośpiesznie zajęły 
miejsca na upatrzonych pozycjach, usu-
wając się z centrum. Zapanowała cisza. 
Szef sali referował kolejno stan pacjentek 
i przebieg porodów, czytając nieznane mi 
symbole i znaki z kart zwanych parto-
gramami. Wokół unosiła się atmosfera 
niepokoju, uniżenia zmieszanego z obawą 
o własną przyszłość. Ta dziwna aura zda-
wała się otaczać centralną postać, męż-
czyzny postawnego i silnego – profesora 
Zygmunta Kornackiego. Stojąc w kącie 
nie śmiałem podnieść wzroku, choć pro-
fesor w żaden sposób nie miał zamiaru 
zauważyć obecności nowego przybysza, 

widać przekonany, że nikt niepowołany nie 
mógłby dostać się na porodówkę. Obser-
wowałem nieśmiało obecnych i wśród gro-
mady przybocznych zauważyłem młodego, 
przystojnego doktora w zgrabnie uszytym, 
białym uniformie z krótkimi rękawami. 
Moją uwagę przykuły jego piękne ręce, 
które miał splecione na piersiach. Wyda-
wał się jakoś odstawać od reszty – można 
by dziś powiedzieć – był wyluzowany. Ad-
iunkt Zdzisław Czajkowski. 

Przed wigilią Bożego Narodzenia, pra-
wie pół wieku temu, wydawałem się być 
już całkiem okrzepłym „cycolem porodów-
kowym”. Umiałem podłączać kroplówki, 
oceniać całość łożyska, łyżeczkować jamę 
macicy z resztek, nieźle szyć krocze po 
fizjologicznych porodach (nacinano wów-
czas prawie wszystkie pierworódki), a także 
asystować do cięcia cesarskiego. Sztukę 
wiązania nici chirurgicznych ćwiczyłem 
na materacu w domu. Wielokrotnie mia-
łem możliwość obserwować zręczne dłonie 
doktora Czajkowskiego. Wigilijny dyżur 
w 1974 roku pełniłem pod jego wodzą, 
jako szefa dyżuru. U jednej z pacjentek 
zaistniały wskazania do ukończenia po-
rodu cięciem cesarskim. Było już dobrze 
po północy. Nieoczekiwanie Adiunkt kazał 
mi zamienić się miejscami przy stole ope-
racyjnym. Poszło nieźle, zresztą nie mogło 
być inaczej pod okiem i w asyście pryncy-
pała. Przy okrągłym stoliku, za szklanym 
przepierzeniem tuż obok kibelka, pod dyk-
tando szefa opisywałem przebieg zabiegu 
w księdze operacyjnej. – Jeszcze nie wolno 
mi wpisać pańskiego nazwiska w charak-
terze operatora, ale na pamiątkę pierw-
szego, samodzielnie wykonanego cięcia 
narysuję tu na marginesie znaczek – to 
powiedziawszy zabrał mi długopis i nary-
sował choinkę – niech to będzie dla pana 
mój prezent na święta. 

Darzyłem Adiunkta Czajkowskiego 
szczerą sympatią. Imponował mi wie-
dzą, doświadczeniem, sposobem bycia 
i spokojem. Przystojny, jak Alain Delon 
podobał się kobietom. Nie umizgiwał się do 
nikogo, znając swoją wartość, jako lekarz 
i jako człowiek. Młodych kolegów trakto-
wał poważnie i z szacunkiem. Nigdy na 
nadużył stosunku zależności służbowej, 
nie zwracał się do nikogo po imieniu, nie 
fraternizował się, ale też nie zachowywał 
sztucznego dystansu. Był zawsze życz-
liwy i przyjacielski. Był skromny, choć 

z pewnością faworyzowany przez profe-
sora, gdyż jego niezwykła zręczność, po-
mysłowość i umiejętności wielokrotnie 
przydawały się w realizacji zadań, które 
stały przed kierownikiem Kliniki. Profesor 
Zygmunt Kornacki był wówczas dyrekto-
rem Instytutu Położnictwa i Ginekologii, 
a także dziekanem do spraw dydaktyki 
PAM. Odnosił sukcesy na polu nauki jako 
jeden z prekursorów perinatologii, a na 
polu dydaktycznym jako jeden z pionierów 
zastosowań nowych narzędzi i środków 
dydaktycznych. Adiunkt Czajkowski był 
wówczas niewątpliwie najważniejszym 
twórcą systemu telewizji w obwodzie za-
mkniętym, wykorzystywanej do naucza-
nia studentów. Ta przemysłowa telewizja, 

Mój Adiunkt Zdzicho
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transmitująca programy z sali porodo-
wej i sal operacyjnych, bezpośrednio do 
sali wykładowej, nigdy by nie powsta-
ła i nie pracowała bez udziału doktora 
Czajkowskiego. 

Profesor nie mógł się obejść bez swojego 
Zdzicha. Któż by, jak nie On, potrafił na-
prawić wiecznie kaszlącego profesorskiego 
trabanta. Któż by tak trafnie przygotował 
materiały audiowizualne do wykładu, or-
ganizował poważną konferencję naukową, 
albo porozumiewał się z niemieckojęzycz-
nymi kolegami po fachu. Tylko Doktorowi 
Czajkowskiemu wolno było rozkręcać dro-
gocenną aparaturę medyczną. Pamiętam, 
jak ku przerażeniu kolegów na którymś 
z dyżurów rozmontował, a potem złożył 
pierwszy i jedyny w mieście aparat KTG 
(firmy Bruell & Kijaer), zakupiony przez 
PAM za kilka tysięcy dolarów. Zawsze coś 

ulepszał i modyfikował. Do dzisiaj, jak re-
likwię zachowałem skonstruowany przez 
Niego kalendarz położniczy. Wykonał go 
z okrągłego, radzieckiego suwaka logaryt-
micznego. W kieszeni Adiunkt Zdzicho 
zawsze nosił śrubokręt, a profesor cza-
sem upominał, że ma paznokcie niczym 
mechanik. 

Patriotyzm doktora Zdzisława Czajkow-
skiego nigdy nie był ostentacyjny. Razem 
z umiłowaną żoną Danutą związany był 
emocjonalnie z Kresami Rzeczypospolitej. 
Gromadził pamiątki i materialne dowody 
dawnej świetności. Pewnego dnia poprosił 
mnie o namalowanie portretu marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Oprawił później ten 
olejny obraz w niezwykle bogatą i piękną 
ramę. Wisi on na ścianie salonu Państwa 
Czajkowskich i stanowi o naszej duchowej 
oraz nieprzemijającej więzi.

W roku 1974 do Kliniki Patologii Ciąży 
i Porodu IPG PAM przywieziono wielki, 
jak szafa, pierwszy w Szczecinie i jeden 
z pierwszych w Polsce aparat do ultraso-
nografii (firmy Kretz). Ogromna maszyna 
wyposażona w dwa ekrany wielkości pu-
dełka od papierosów umożliwiały zaledwie 
ocenę lokalizacji główki płodu, co i tak było 
sukcesem w zestawieniu z dotychczasową 
diagnostyką radiologiczną. Adiunkt Czaj-
kowski oczywiście po cichu używał swojego 
czarodziejskiego śrubokręta w stosunku do 
tej drogocennej maszyny. Od tego czasu stał 
się niekwestionowanym liderem i niedo-
ścignionym mistrzem ultrasonograficznej 
diagnostyki położniczej i ginekologicznej. 
Jego nadzwyczajny zmysł obserwacji i ko-
jarzenia objawów wsparty przestrzenną 
wyobraźnią i talentem wielokrotnie owo-
cował najbardziej nieoczekiwanymi roz-
poznaniami, które później potwierdzały 
się klinicznie. 

Mijały lata i udoskonalała się technika 
i aparatura. Jego sprawne ręce dokony-
wały precyzyjnych zabiegów perinatal-
nych. Nie było mi dane obserwować Go 
w czasach owej świetności. Pracowaliśmy 
razem zaledwie przez dwanaście lat. Jako 
najmłodszy z adiunktów pożegnałem moją 
jedyną Klinikę, przechodząc do praktyki 
prywatnej, naiwnie sądząc, że w niedalekiej 
przyszłości stanie się ona równoprawna 
z publicznymi podmiotami służby zdrowia. 
Nie pożegnałem się jednak z Adiunktem 
Czajkowskim. W 1986 roku przywiozłem 
na badanie USG pacjentkę, która uro-
dziła pierwsze w Polsce dziecko poczęte 
w Zagrzebiu metodą „In vitro”. Lecząc 
problemowe pacjentki w praktyce prywat-
nej wielokrotnie korzystałem z cennych 
konsultacji mojego Mistrza i Nauczyciela. 
Adiunkt pracował w swoim renomowanym 
gabinecie jeszcze przez wiele lat po przej-
ściu na emeryturę. Zawsze perfekcyjnie 
i niezawodnie. Do końca, niemalże do 
ostatniego tchnienia.

Doktor nauk medycznych Zdzisław Czaj-
kowski, dobry człowiek i szlachetny lekarz 
w wieku 86 lat odszedł na wieczny dyżur 
w maju 2021 roku. Jego umiłowany zielony 
Szczecin żegnał Go ciepłem kwitnących 
magnolii. Długo żyć będzie w pamięci ty-
sięcy swoich pacjentek, które wyleczył, któ-
rym uratował życie, zdrowie, umożliwił lub 
ułatwił przyjście na świat ich dzieci. W pa-
mięci i wdzięczności tych, którzy wspól-
nie pracując, czerpali od Niego mądrość, 
doświadczenie i umiejętności, nas, którzy 
dostąpili zaszczytu bycia Jego uczniami. 

dr n. med. Mieczysław Chruściel
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Z ogromnym smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci

Dr. Michała Kordaczuka
zastępcy Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji, 
lekarza kardiologa.

Wyrazy głębokiego współczucia dla żony,  
rodziny, przyjaciół i współpracowników

składają

Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie 

oraz pracownicy biura OIL w Szczecinie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dr Reginy Bidas
członkini Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Szczecinie V kadencji, 

członkini Komisji Socjalnej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie V, VI i VII kadencji.

Wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i współpracowników

składają

Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
oraz pracownicy biura OIL w Szczecinie

Ci, których kochamy nie umierają nigdy,  
bo miłość to nieśmiertelność
Emily Dickinson 

Dr. Karolowi Ptakowi
wieloletniemu członkowi  

Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
wyrazy najgłębszego współczucia  

z powodu śmierci

Syna
składają 

Prezes i członkowie Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie  

oraz pracownicy biura OIL w Szczecinie

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Dr n. med. Reginy Bidas
członkini Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie V Kadencji

oraz członkini Komisji Socjalnej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie V, VI i VII Kadencji

Przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Najbliższym, 
Koło Seniora Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
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Sen wieczny przyszedł nagle,
Nikogo o zgodę nie pytał.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci:

Dr n. med. Elżbiety Domżalskiej
Dr. n. med. Andrzeja Domańskiego

Przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinom i Najbliższym,

Koło Seniora Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

Z wielkim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej 

Dr. Michała Kordaczuka
Zostanie w naszej pamięci jako Osoba 

niezwykle oddana swej pracy,  
pełna szacunku dla innych ludzi.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy  
głębokiego współczucia,

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej wraz z zastępcami  

oraz pracownikami Biura

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
Ks. Jan Twardowski 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 lutego 2022 roku 
w wieku 83 lat odszedł od nas

lekarz Aleksander Łącki
specjalista chirurgii ogólnej, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej

Pogrążona w żałobie Rodzina 

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani doktor  
Mariannie Rzepniewskiej

z powodu śmierci

Męża
składają

Zarząd oraz pracownicy  
Przychodni Portowej





Czytelniczko, Czytelniku, 

nowoczesność, ekologia i interaktywność – to hasła, które przyświecają 
mi jako redaktorowi naczelnemu „Vox Medici”. Dlatego wychodząc  
naprzeciw oczekiwaniom, apeluję o złożenie deklaracji, aby otrzymywać  
nasz biuletyn wyłącznie w formie elektronicznej (Uchwała nr 14/2022/IX-Z). 

Wystarczy uzupełnić poniższą deklarację i jej skan wysłać na adres 
voxmedici@oil.szczecin.pl, dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą 
do OIL w Szczecinie. 

„Vox Medici” w wersji elektronicznej to czytanie łatwe i intuicyjne na ekranie 
Twojego komputera, tabletu lub smartfona, oszczędność czasu i pieniędzy, 
a także wyraz odpowiedzialności za naszą Błękitną Planetę

Uprzedzając pytania: papierowa wersja „Vox Medici” również będzie wydawana, 
ale liczę, że w ograniczonej liczbie egzemplarzy.

Szczecin, dnia .........................................

.........................................................
Imię i nazwisko

.........................................................
Numer PWZ

.........................................................
Adres

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
ul. H. Wieniawskiego 23
71-130 Szczecin

Deklaruję chęć otrzymywania Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie VOX MEDICI  

w formie elektronicznej, na adres e-mail .............................................................................................. 

Jednocześnie informuję o rezygnacji z wersji papierowej VOX MEDICI przesyłanej na mój adres 

do korespondencji.

.........................................................
Podpis

lek. Jacek Bujko
Redaktor naczelny „Vox Medici” 
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UCHWAŁY ORL – VIII KADENCJA
UCHWAŁY 

Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie  

z dnia 19.01.2022 r.

Uchwała Nr 1/2022/VIII
W SPRAWIE UMORZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU 

SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

§ 1.
Umarza się (…) całość przedawnionych 
składek członkowskich należnych za okres 
od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grud-
nia 2016 r. w kwocie 1.140,00 zł (słownie: 
tysiąc sto czterdzieści złotych 00/100).

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Skarbni-
kowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2022/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANO-
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 

HIPERTENSJOLOGII

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof. dr 
hab. n. med. Krystyny Wideckiej do objęcia 
funkcji konsultanta wojewódzkiego w dzie-
dzinie hipertensjologii. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2022/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘ-
GOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU 
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO ZASTĘPCY 
DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH W SP ZOZ OŚRODKA 
TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się lek. Wiesława Kupińskiego 
do składu komisji konkursowej na stano-
wisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych 
w SP ZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień od 
Alkoholu w Szczecinie. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2022/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANO-
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 

GASTROENTEROLOGII

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę dr hab. 
n. med. Andrzeja Białka do objęcia funkcji 

konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
gastroenterologii. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2022/VIII
W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRÓD ZA EGZAMIN SPE-
CJALIZACYJNY PRZEPROWADZONY W SESJI WIOSEN-

NEJ W 2021 R.

§ 1.
1. Nagrodę w wysokości 1.500 zł za eg-

zamin specjalizacyjny zdany w 2021 r. 
z wyróżnieniem, po odbyciu szkolenia 
specjalizacyjnego przyznaje się:
1) Berus Ewie – w dziedzinie endokry-

nologii i diabetologii dziecięcej,
2) Lewandowskiej Annie – w dziedzinie 

anestezjologii i intensywnej terapii.
2. Nagrodę w wysokości 1.000 zł za eg-

zamin specjalizacyjny zdany w 2021 r. 
z wynikiem bardzo dobrym po odbyciu 
szkolenia specjalizacyjnego przyznaje się:
1) Piwowarczyk-Flis Annie – w dziedzi-

nie psychiatrii.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2022/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDATKO-
WANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIA-
NYCH W BUDŻECIE OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE 

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
wyraża zgodę na wydatkowanie środków 
finansowych w kwocie nieprzekraczają-
cej 33 000,00 zł brutto, a przewidzianych 
w  budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na rok 2022 dla Komisji ds. 
Kształcenia podyplomowego w Szczecinie, 
z przeznaczeniem na organizację cyklu 
szkoleń „Kursu szczepień dla lekarzy” – 
5 edycji szkoleń.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2022/VIII
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 61/2015/VII OKRĘ-
GOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 
16 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYN-
NOŚCI KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE 

LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
W  uchwale Nr 61/2015/VII Okręgowej 
Rady Lekarskiej w  Szczecinie z  dnia 
16 września 2015 r. w sprawie opłat za 
czynności Komisji Bioetycznej przy Okrę-
gowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie z późn. 
zm., zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza 
się następujące zmiany:
w § 1. po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Okręgowa Rada Lekarska, po uzyska-
niu pozytywnej opinii Przewodniczącego 
Komisji Bioetycznej, może zwolnić podmiot 
zamierzający przeprowadzić eksperyment 
medyczny z obowiązku pokrycia całości lub 
części kosztów wydania opinii o ekspery-
mencie, pod warunkiem zapewnienia środ-
ków finansowych, o których mowa w § 10 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. 
w sprawie szczegółowych zasad powoły-
wania i finansowania oraz trybu działania 
komisji bioetycznych.”.

§ 2.
Pozostałe postanowienia Uchwały pozo-
stają bez zmian.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2022/VIII
W SPRAWIE ZWOLNIENIA SPSK NR2 PUM W SZCZECI-
NIE Z OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY ZA WYDANIE 
OPINII O PROJEKCIE EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO 
W POSTACI NIEKOMERCYJNEGO BADANIA PN. „OCENA 
BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚCI KLINICZNEJ 
STENT-GRAFTÓW AORTALNYCH MODELOWANYCH 
PRZY UŻYCIU INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII DRUKO-
WANIA MODELI W FORMACIE 3D – WIELOOŚRODKOWE 

BADANIE RANDOMIZOWANE” W CAŁOŚCI

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska, po uzyska-
niu pozytywnej opinii Przewodniczące-
go Komisji Bioetycznej przy Okręgowej 
Izbie Lekarskiej w  Szczecinie zwalnia 
SPSK Nr2 PUM w  Szczecinie z  obo-
wiązku uiszczenia opłaty za wydanie 
opinii o  eksperymencie medycznym 
w  postaci niekomercyjnego badania 
nr 2020/ABM/01/00121/P/02 pn. „Ocena 
bezpieczeństwa i efektywności klinicznej 
stent-graftów aortalnych modelowanych 
przy użyciu innowacyjnej technologii 
drukowania modeli w formacie 3D – wie-
loośrodkowe badanie randomizowane”, 
realizowane przez SPSK Nr 2 w Szczeci-
nie – w całości.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uchwała Nr 9/2022/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSO-
WEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1. Akceptuje się decyzję Komisji Finanso-

wej ORL w Szczecinie z dnia 19 stycz-
nia 2022 r. dot.:
zwolnienia/ umorzenia składek człon-
kowskich:
(…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr 10/2022/VIII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJAL-
NEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1. Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej 

z dnia 19 stycznia 2022 r. dotyczącą:
a) przyznania świadczenia pieniężne-

go po narodzinach/ adopcji dziecka 
w wysokości 1000,00 zł:

(…)
b) przyznania jednorazowego zasiłku 

pogrzebowego w wysokości 1500,00 zł:
(…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY 
Prezydium Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Szczecinie 
z dnia 2.02.2022 r.

Uchwała Nr 5/2022/VIII
W  SPRAWIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA DO 
PRACY W BIURZE OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie wyraża zgodę na zatrudnie-
nie ..................................... na stanowisku 
specjalisty ds. administracyjnych w biurze 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na 
umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.

§ 2.
Szczegółowe warunki umowy, o  której 
mowa w  § 1, określi Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie we współ-
pracy ze Skarbnikiem Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie oraz Dyrektorem 
Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2022/VIII
W SPRAWIE ZAKUPU NOWEGO SPRZĘTU BIURO-
WEGO DO BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE

§ 1.
Zakupić z przeznaczeniem do biura Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 1 kom-
puter przenośny za kwotę nieprzekracza-
jącą 4.000 zł brutto.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-
wi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie, którzy działać będą we 
współpracy z Dyrektorem Biura Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2022/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJAL-
NEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej 
z dnia 2 lutego 2022 r. dotyczącą:
1. przyznania świadczenia pieniężnego po 

narodzinach/ adopcji dziecka w wyso-
kości 1.000,00 zł:
(…)

2. przyznania jednorazowego zasiłku po-
grzebowego w wysokości 1.500,00 zł:
(…)

3. Odmowa przyznania zasiłku pogrzebo-
wego
(…)

4. przyznania zapomogi losowej w wyso-
kości 10.000 zł
(…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2022/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANO-
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 

NEFROLOGII DZIECIĘCEJ

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kan-
dydaturę dr hab. n. med. Andrzeja Brod-
kiewicza do objęcia funkcji konsultanta 
wojewódzkiego w  dziedzinie nefrologii 
dziecięcej. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2022/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘ-
GOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU 
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO ZASTĘPCY 
DYREKTORA DS. LECZNICTWA W SAMODZIELNYM 
PUBLICZNYM ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOT-

NEJ W GRYFICACH

§ 1.
Wskazuje się lek. Karola Ptaka do składu 
komisji konkursowej na stanowisko Za-
stępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samo-
dzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryficach. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie  
z dnia 16.02.2022 r.

Uchwała Nr 11/2022/VIII
W SPRAWIE PRZYZNANIA TYTUŁU MENTORA

§ 1.
Przyjąć wniosek Kapituły tytułu Mentora 
z dnia 19 stycznia 2022 r. i przyznać tytuł Men-
tora prof. dr hab. n. med. Jadwidze Banach. 

§ 2.
Wręczenie statuetki Mentora,  odznaki 
oraz dyplomu okolicznościowego leka-
rzowi, o którym mowa w § 1, odbędzie 
się podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
w dniu 26 marca 2022 r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2022/VIII
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 57/2005/IV OKRĘ-
GOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 
20 PAŹDZIERNIKA 2005 R. W SPRAWIE USTANOWIE-
NIA WYRÓŻNIENIA – ZŁOTA ODZNAKA OKRĘGOWEJ 

IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
W uchwale Nr 57/2005/IV Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie z dnia 20 paź-
dziernika 2005 r. w sprawie ustanowienia 
wyróżnienia – Złota Odznaka Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie z późn. zm., 
zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza się 
następujące zmiany:
w Regulaminie przyznawania wyróżnienia 
„Złota Odznaka Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie”, stanowiącym Załącznik 
nr 2 do Uchwały, § 4 ust. 2 otrzymuje nowe 
brzmienie:
„2. Wręczenie wyróżnienia dokonywane 
jest na Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie”.

§ 2.
Pozostałe postanowienia Uchwały pozo-
stają bez zmian.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2022/VIII
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE 
USŁUG INFORMATYCZNYCH NA RZECZ OKRĘGOWEJ 

IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Przedłużyć do dnia 31 maja 2022 r. umowę 
na świadczenie usług informatycznych na 
rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie zawartą w  dniu 1  marca 2019 r. 
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z INFOMAN s.c. Przemysław Czuba, Sła-
womir Czuba z siedzibą w Szczecinie.

§ 2.
Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Le-
karskiej w Szczecinie i Skarbnika Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do 
ustalenia warunków umowy, o której mowa 
w § 1, w okresie jej przedłużenia. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2022/VIII
W SPRAWIE PRZYZNANIA ZŁOTEJ ODZNAKI OKRĘGO-

WEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Przyznać Złotą Odznakę Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie lekarzom i lekarzom 
dentystom, którzy minimum dwie kadencje 
uczestniczyli aktywnie w pracach organów 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Złotą Odznakę Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie otrzymują:
 1. dr n. med. Michał Bielewicz,
 2. lek. Sławomir Cyprys,
 3. lek. Magdalena Mączka,
 4. dr n. med. Krzysztof Rękawek,
 5. dr n. med. Iwona Szydłowska,
 6. lek. Monika Szymańska,
 7. dr n. med. Jerzy Wiatrow,
 8. dr n. med. Marleta Zienkiewicz,
 9. lek. dent. Małgorzata Szydłowska,
 10. lek. dent. Beata Urbańska,
 11. prof. dr hab. n. med. Jacek Różański,

 12. dr n. med. Wojciech Halec,
 13. lek. dent. Piotr Litwin,
 14. dr n. med. Paweł Rawski,
 15. lek. dent. Maria Domańska-Wiktor,
 16. dr n. med. Ewa Marzec-Lewenstein,
 17. lek. Małgorzata Wiatrow,
 18. dr n. med. Katarzyna Blicharska-Czubara,
 19. lek. Ewa Kiedrowska,
 20. lek. Agnieszka Żukiewicz.

§ 3.
Wręczenie złotych odznak Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie nastąpi na Spra-
wozdawczo-Wyborczym i  Budżetowym 
Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Szczeci-
nie w dniu 26 marca 2022 r.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2022/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELI OKRĘGO-
WEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU 
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ 

LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY

§ 1.
Wskazuje się jako przedstawicieli Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Szczecinie: 
– lek. Monikę Szymańską,
− Lidię Borkowską, 
− Agatę Baranowską,
− Joannę Szawarejko,
− Paulinę Hajdukiewicz,
do składu Komisji Egzaminacyjnej prze-
prowadzającej Lekarski Egzamin Końcowy 
odbywający się w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2022/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSO-
WEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1. Akceptuje się decyzję Komisji Finanso-

wej ORL w Szczecinie z dnia 16 lutego 
2022 r. dot. zwolnienia/umorzenia skła-
dek członkowskich:
(…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2022/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU OKRĘ-
GOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA 2022 R.

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczeci-

nie przyjmuje projekt budżetu Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na 
2022 r. i rekomenduje go do uchwalenia 
Sprawozdawczo-Wyborczemu i Budże-
towemu Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

2. Projekt budżetu Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na 2022 r., o którym 
mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT BUDŻETU OIL W SZCZECINIE NA 2022 ROK

PRZYCHODY plan 2022

1. Przychody z działalności statutowej 4 124 000,00 
1.1. Składki członkowskie 3 800 000,00 
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich 35 000,00 
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 150 000,00 
1.6. Pozostałe przychody działalności statutowej (akred. szkol., koszty OSL, ORZOZ) 12 000,00 

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 26 000,00 
3.1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 000,00 
3.2. Odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich 25 000,00 

4. Przychody z działalności gospodarczej 175 600,00 
4.1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń 140 000,00 
4.2. Ogłoszenia w VOX Medici 15 000,00 
4.3. Prowizje od firm ubezpieczeniowych 20 000,00 
4.4. Pozostałe przychody z działalności gospodarczej 600,00 

5. Inne przychody operacyjne (zwrot k.egzek., odszkodowanie polisa itp..) 5 000,00 
RAZEM 4 657 600,00 

Obowiązkowe odpisy 570 000,00 
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie 570 000,00 
Przychód netto 4 087 600,00 
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KOSZTY plan 2022 

I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego 1 695 000,00 
1. Koszty działalności statutowej 162 000,00 

1.1.1. Okręgowy Sąd Lekarski 70 000,00 
1.1.2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 90 000,00 
1.1.3. Komisja Rewizyjna 2 000,00 

1.2. Koszty komisji problemowych i kół 1 167 000,00 
1.2.1. Komisja Stomatologiczna 230 000,00 
1.2.2. Komisja Socjalna 300 000,00 
1.2.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego 310 000,00 
1.2.4. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji 250 000,00 
1.2.5. Koło Seniora 60 000,00 
1.2.6. Komisja Młodego Lekarza 15 000,00 
1.2.7. Koło Historyczne 2 000,00 

1.3. Inne koszty działalności samorządowej 366 000,00 
1.3.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową 20 000,00 
1.3.2. Koszty posiedzeń 26 000,00 
1.3.3. Koszty Komisji Wyborczej 20 000,00 
1.3.4. Koszty Zjazdu 60 000,00 
1.3.5. Ryczałty telefoniczne 0,00 
1.3.6. Koszty okolicznościowe (w tym: odznaki) 48 000,00 
1.3.7. Komisja Bioetyczna 50 000,00 
1.3.8. Vox Medici 120 000,00 
1.3.9. Staże Podyplomowe 22 000,00 

II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym 2 391 800,00 
1. Zużycie materiałów i energii 200 500,00 

1.1. Zużycie materiałów 49 500,00 
1.1.1. Materiały biurowe 30 000,00 
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa 4 500,00 
1.1.3. Inne materiały 15 000,00 

1.2. Zużycie energii i gazu 121 000,00 
1.3. Wyposażenie 30 000,00 

2. USŁUGI OBCE 555 500,00 
2.1. Usługi telekomunikacyjne 22 000,00 
2.2. Usługi bankowe i pocztowe 52 000,00 
2.3. Usługi RODO/BHP 22 500,00 
2.4. Usługi konserwacyjne 30 000,00 
2.5. Usługi prawne, doradcze 180 000,00 
2.6. Usługi księgowe 120 000,00 
2.7. Inne usługi (w tym archiwizacja dokumentów) 20 000,00 
2.8. Usługi informatyczne 109 000,00 

3. PODATKI I OPŁATY 36 500,00 
3.1. Podatek od nieruchomości 22 000,00 
3.2. Inne opłaty 14 500,00 

3.2.1. Usługi komunalne 12 000,00 
3.2.1. Inne opłaty np. sądowe 2 500,00 

4. WYNAGRODZENIA 1 089 800,00 
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych 965 800,00 
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych 124 000,00 

4.2.1. Zlecenia stałe i inne 124 000,00 
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA 219 000,00 
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW + szkolenia 30 000,00 
7. REZERWA NA ODPRAWY EMERYTALNE 17 000,00 
8. AMORTYZACJA 160 000,00 
9. Pozostałe koszty 83 500,00 

9.1. Ubezpieczenia majątkowe 4 500,00 
9.2. Rezerwa budżetowa 79 000,00 

Ogółem koszty 4 086 800,00 
Wynik 800,00 
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Uchwała Nr 18/2022/VIII

W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZA 2021 R.

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczeci-

nie przyjmuje sprawozdanie Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie z dzia-
łalności za 2021 r. i rekomenduje je do 
zatwierdzenia Sprawozdawczo-Wybor-
czemu i Budżetowemu Okręgowemu 
Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Le-
karskiej 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 19/2022/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIEZ DZIAŁALNOŚCI ZA 

OKRES VIII KADENCJI

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczeci-

nie przyjmuje sprawozdanie Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie z dzia-
łalności za okres VIII kadencji i reko-
menduje je do zatwierdzenia Sprawo-
zdawczo-Wyborczemu i Budżetowemu 
Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okrę-
gowej 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 20/2022/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU PROGRAMU OBRAD 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO I BUDŻETOWEGO 
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY 
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 

26 MARCA 2022 R.

§ 1.
Przyjąć projekt programu obrad Spra-
wozdawczo-Wyborczego i  Budżetowego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie wyznaczone-
go na dzień 26 marca 2022 r. w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2022/VIII
W SPRAWIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO LISTY 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOR-
SKIEGO PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZE-
NIA STAŻY PODYPLOMOWYCH LEKARZY I LEKARZY 

DENTYSTÓW

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie ak-
ceptuje propozycję Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego dotyczącą roz-
szerzenia listy podmiotów uprawnionych 
do prowadzenia stażu podyplomowego oraz 
staży cząstkowych lekarza i lekarza denty-
sty o nw. podmiot leczniczy: 

Niepubiczny Specjalistyczny Zakład 
Stomatologiczny sDent 
ul. 11-go listopada 72a/4 
74-100 Gryfino 
1 miejsce stażowe dla lekarzy dentystów

§ 2.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie ak-
ceptuje propozycję Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego dotyczącą 
zmian na liście podmiotów uprawnionych 
do prowadzenia staży podyplomowych le-
karza i lekarza dentysty, w zakresie zwięk-
szenia liczby miejsc stażowych w Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym 
nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców 
Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin  – 
zwiększenie liczby miejsc stażowych dla 
lekarzy medycyny z 62 na 65. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2022/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ UMOWY 
O ROBOTY BUDOWLANE ZAWARTEJ Z „KONSART” 

SPÓŁKĄ Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE 

§ 1.
Wyraża się zgodę na zmianę umowy o ro-
boty budowlane zawartej w dniu 4 sierp-
nia 2021 r. z „KONSART” Spółką z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska 
Polskiego 162/1, dotyczącej robót zwią-
zanych z usunięciem przyczyn przecie-
ku wody gruntowej do budynku przy 
ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie, w za-
kresie dotyczącym rozszerzenia przedmio-
tu umowy i podwyższenia wynagrodzenia 
wykonawcy, zgodnie z ofertą „KONSART” 
Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia 
15 lutego 2022 r., stanowiącą załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.
Upoważnić Prezesa i Skarbnika Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie do zawar-
cia w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie aneksu do umowy o roboty 
budowlane z „KONSART” Spółką z o.o. 

z siedzibą w Szczecinie w zakresie okre-
ślonym w § 1 powyżej. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY  
Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie 
z dnia 2.03.2022 r.

Uchwała Nr 23/2022/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJAL-
NEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej 
z dnia 2 marca 2022 r. dotyczącą:
a) przyznania świadczenia pieniężnego po 

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

b) przyznania jednorazowego zasiłku po-
grzebowego w wysokości 1500,00 zł:
−	 (…)

c) przyznania zapomogi finansowej / loso-
wej:
−	 (…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2022/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSO-
WEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej 
ORL w Szczecinie z dnia 2 marca 2022 r. 
dot.: zwolnienia/ umorzenia składek człon-
kowskich:

(…)
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25/2022/VIII
W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW Z POLSKĄ WYTWÓRNIĄ 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W WARSZAWIE 
ORAZ MINISTREM ZDROWIA ORAZ UDZIELENIA PEŁ-

NOMOCNICTWA DO PODPISANIA TYCH UMÓW

§ 1
Zawrzeć z Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie oraz 
Ministrem Zdrowia umowę na wytwarza-
nie, personalizację i dostawę blankietów 
dokumentów Prawo Wykonywania Zawodu 
Lekarza oraz Prawo Wykonywania Zawodu 
Lekarza Dentysty.

§ 2.
Zawrzeć z  Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie, dla ce-
lów realizacji umowy, o której mowa w § 1, 
umowę powierzenia przetwarzania danych 
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osobowych o treści określonej w załączniku 
nr 7 do projektu umowy, o której mowa w § 1.

§ 3.
Do podpisania w imieniu Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie, w tym Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Szczecinie, umów, 
o których mowa w § 1 i 2, udzielić pełno-
mocnictwa działającym łącznie Andrze-
jowi Matyi – Prezesowi Naczelnej Rady 
Lekarskiej oraz Grzegorzowi Mazurowi – 
Skarbnikowi Naczelnej Izby Lekarskiej.

§ 4.
Uchwała dotyczy umów, o  których 
mowa w § 1 i 2 o treści zgodnej z treścią 

przesłanego do Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie projektu umowy oznaczonego 
datą 16 lutego 2022 r.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26/2022/VIII
W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY 

LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W 2021 R.

§ 1.
Przedstawić do zatwierdzenia Sprawo-
zdawczo-Wyborczemu i  Budżetowemu 
Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy OIL 

w Szczecinie w dniu 26 marca 2022 r. 
wykonanie budżetu Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie w 2021 r., szczegó-
łowo przedstawione w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Skarbni-
kowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

WYKONANIE BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

PRZYCHODY wykonanie plan 2021 % wykonania

1. Przychody z działalności statutowej 4 170 294 3 869 000 107,79
1.1. Składki członkowskie 3 973 446 3 550 000 111,93
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich 37 776 30 000 125,92
1.3. Wpływy z tytułu opłat za wydane zaświadczenia plus duplikat 7 353 7 000 105,04
1.4. Szkolenia 900 120 000 0,08
1.5. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną 121 150 120 000 100,96
1.6. Pozostałe przychody działalności statutowej (akred. szkol., koszty 

OSL, ORZOZ) 29 669 42 000 70,64

2. Refundcje i dofinansowania 226 380 327 000 0,00
2.1. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia 141 900 220 000 0,00
2.2. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i le-

karzy dentystów 84 480 107 000 78,95

3. Przychody finansowe 39 783 30 000 132,61
3.1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 146 5 000 2,93
3.2. Odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich 39 637 25 000 158,55

4. Przychody z działalności gospodarczej 89 342 110 600 80,78
4.1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń 59 295 63 000 94,12
4.2. Ogłoszenia w VOX Medici 11 887 30 000 39,62
4.3. Prowizje od firm ubezpieczeniowych 17 904 17 000 105,32
4.4. Pozostałe przychody z działalności gospodarczej 256 600 42,67

5. Inne przychody operacyjne (zwrot k.egzek., odszkodowanie polisa itp.) 3 358 5 000 67,16
RAZEM 4 529 158 4 341 600 104,32

Obowiązkowe odpisy 595 738 532 500 111,88
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie 595 738 532 500 111,88
Przychód netto 3 933 420 3 809 100 103,26

KOSZTY wykonanie plan 2021 % wykonania

I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego 1 047 959 1 509 288 69,43
1. Koszty działalności statutowej 53 504 173 550 30,83

1.1.1. Okręgowy Sąd Lekarski 30 616 72 050 42,49
1.1.2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 22 277 100 000 22,28
1.1.3. Komisja Rewizyjna 611 1 500 40,73

1.2. Koszty komisji problemowych i kół 672 106 891 738 75,37
1.2.1. Komisja Stomatologiczna 55 673 140 000 39,77
1.2.2. Komisja Socjalna 279 000 300 000 93,00
1.2.3 Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego 143 058 150 000 95,37
1.2.4 Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji 143 166 195 000 73,42
1.2.5. Koło Seniora 49 620 60 238 82,37
1.2.6. Komisja Młodego Lekarza 455 45 000 1,01
1.2.7. Koło Historyczne 1 134 1 500 75,57
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PRZYCHODY wykonanie plan 2021 % wykonania

1.3. Inne koszty działalności samorządowej 322 349 444 000 72,60

1.3.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową 6 598 30 000 21,99

1.3.2. Koszty posiedzeń 19 786 26 000 76,10

1.3.3. Koszty Komisji Wyborczej 76 661 100 000 76,66

1.3.4. Koszty Zjazdu 0 20 000 0,00

1.3.5. Ryczałty telefoniczne 15 000 15 000 100,00

1.3.6. Koszty okolicznościowe (w tym: odznaki) 19 556 20 000 97,78

1.3.7. Komisja Bioetyczna 24 688 48 000 51,43

1.3.8. Vox Medici 143 831 163 000 88,24

1.3.9 Staże Podyplomowe 16 230 22 000 73,77

II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym 2 177 146 2 298 500 94,72

1. Zużycie materiałów i energii 122 557 130 500 93,91

1.1. Zużycie materiałów 41 377 45 500 90,94

1.1.1. Materiały biurowe 29 969 30 000 99,90

1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa 437 4 500 9,72

1.1.3. Inne materiały 10 971 11 000 99,73

1.2. Zużycie energii i gazu 60 109 60 000 100,18

1.3. Wyposażenie 21 071 25 000 84,28

2. USŁUGI OBCE 473 010 494 000 95,75

2.1. Usługi telekomunikacyjne 19 921 20 000 99,60

2.2. Usługi bankowe i pocztowe 51 839 52 000 99,69

2.3. Usługi RODO/BHP 22 140 22 000 100,64

2.4. Usługi konserwacyjne 24 948 25 000 99,79

2.6. Usługi prawne, doradcze 162 360 180 000 90,20

2.7. Usługi księgowe 120 000 120 000 100,00

2.8. Inne usługi (w tym archiwizacja dokumentów) 17 055 20 000 85,28

2.9. Usługi informatyczne 54 747 55 000 99,54

3. PODATKI I OPŁATY 30 280 34 000 89,06

3.1. Podatek od nieruchomości 18 838 20 000 94,19

3.2. Inne opłaty 11 442 14 000 81,73

3.2.1. Usługi komunalne 10 530 12 000 87,75

3.2.1. inne opłaty np. sądowe 912 2 000 45,60

4. WYNAGRODZENIA 861 691 880 000 97,92

4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych 789 316 800 000 98,66

4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych 72 375 80 000 90,47

4.2.1. Zlecenia stałe i inne 72 375 80 000 90,47

5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA 154 853 155 000 99,90

6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW + szkolenia 25 746 26 000 99,02

7. REZERWA NA ODPRAWY EMERYTALNE 0 16 000 0,00

8. AMORTYZACJA 60 706 61 000 99,52

9. Pozostałe koszty 448 303 502 000 89,30

9.1. Ubezpieczenia majątkowe 2 245 7 000 32,07

9.2. Rezerwa budżetowa 446 058 495 000 90,11

Ogółem koszty 3 225 105 3 807 788 84,69

wynik 708 315 1 312 x
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UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM – VIII KADENCJA
Uchwała Nr 27/2022/VIII

ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 17/2022/VIII OKRĘGO-
WEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY 

LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA 2022 R.

§ 1.
W uchwale nr 17/2022/VIII Okręgowej 
Rady Lekarskiej w  Szczecinie z  dnia 
16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia pro-
jektu budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na 2022 r., w  załączniku 
nr 1 do tej uchwały, stanowiącym pro-
jekt budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na 2022 rok, wprowadza się 
następujące zmiany:
1) w dziale „PRZYCHODY” w części „Przy-

chody z działalności statutowej” (pkt. 
1) kwotę 4.124.000,00 zł zastępuje się 
kwotą: 4.137.500,00 zł; 

2) w  dziale PRZYCHODY, w  części 
„Przychody z działalności statutowej” 

(pkt. 1), w pozycji „Pozostałe przychody 
działalności statutowej (pkt 1.6) kwo-
tę: „12 000,00” zastępuje się kwotą: 
„25 500,00”;

3) w dziale PRZYCHODY, w części „Przy-
chód netto” kwotę: „4.087.600,00 zł” 
zastępuje się kwotą: „4.101.100,00 zł”;

4) w dziale „KOSZTY”, w części „Koszty 
działalności Samorządu Lekarskiego” 
kwotę „1.695.000,00 zł” zastępuje się 
kwotą: „1.710.500,00 zł”;

5) w dziale „KOSZTY”, w części „Kosz-
ty komisji problemowych i kół” kwotę 
„1.167.000,00 zł” zastępuje się kwotą: 
„1.182.500,00 zł”;

6) w dziale „KOSZTY”, w części „Koszty 
komisji problemowych i kół”, w pozy-
cji „Komisja Młodego Lekarza” kwotę 
„15.000,00 zł” zastępuje się kwotą: 
„30.500,00 zł”;

7) w dziale „KOSZTY”, w części „Pozostałe 
koszty” kwotę: „83.500,00 zł” zastępuje 
się kwotą: „81.500,00 zł”; 

8) w dziale „KOSZTY”, w części „Pozostałe 
koszty”, w pozycji: „Rezerwa budżeto-
wa” kwotę: „79.000,00 zł” zastępuje się 
kwotą: „77.000,00 zł”. 

§ 2.
W związku z treścią § 1, dotychczasowy 
załącznik nr 1 do uchwały nr 17/2022/VIII 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia 
projektu budżetu Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na 2022 r., otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniej-
szej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2022 r. 

PROJEKT BUDŻETU OIL W SZCZECINIE NA 2022 ROK

PRZYCHODY plan 2022

1. Przychody z działalności statutowej 4 137 500,00 

1.1. Składki członkowskie 3 800 000,00 

1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich 35 000,00 

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 150 000,00 

1.6. Pozostałe przychody działalności statutowej (akred. szkol., koszty OSL, ORZOZ) 25 500,00 

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 26 000,00 

3.1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 000,00 

3.2. Odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich 25 000,00 

4. Przychody z działalności gospodarczej 175 600,00 

4.1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń 140 000,00 

4.2. Ogłoszenia w VOX Medici 15 000,00 

4.3. Prowizje od firm ubezpieczeniowych 20 000,00 

4.4. Pozostałe przychody z działalności gospodarczej 600,00 

5. Inne przychody operacyjne (zwrot k.egzek., odszkodowanie polisa itp.) 5 000,00 

RAZEM 4 671 100,00 

Obowiązkowe odpisy 570 000,00 

Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie 570 000,00 

Przychód netto 4 101 100,00 
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KOSZTY plan 2022 

I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego 1 710 500,00 
1. Koszty działalności statutowej 162 000,00 

1.1.1. Okręgowy Sąd Lekarski 70 000,00 
1.1.2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 90 000,00 
1.1.3. Komisja Rewizyjna 2 000,00 

1.2. Koszty komisji problemowych i kół 1 182 500,00 
1.2.1. Komisja Stomatologiczna 230 000,00 
1.2.2. Komisja Socjalna 300 000,00 
1.2.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego 310 000,00 
1.2.4. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji 250 000,00 
1.2.5. Koło Seniora 60 000,00 
1.2.6. Komisja Młodego Lekarza 30 500,00 
1.2.7. Koło Historyczne 2 000,00 

1.3. Inne koszty działalności samorządowej 366 000,00 
1.3.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową 20 000,00 
1.3.2. Koszty posiedzeń 26 000,00 
1.3.3. Koszty Komisji Wyborczej 20 000,00 
1.3.4. Koszty Zjazdu 60 000,00 
1.3.5. Ryczałty telefoniczne 0,00 
1.3.6. Koszty okolicznościowe (w tym: odznaki) 48 000,00 
1.3.7. Komisja Bioetyczna 50 000,00 
1.3.8. Vox Medici 120 000,00 
1.3.9. Staże Podyplomowe 22 000,00 

II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym 2 389 800,00 
1. Zużycie materiałów i energii 200 500,00 

1.1. Zużycie materiałów 49 500,00 
1.1.1. Materiały biurowe 30 000,00 
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa 4 500,00 
1.1.3. Inne materiały 15 000,00 

1.2. Zużycie energii i gazu 121 000,00 
1.3. Wyposażenie 30 000,00 

2. USŁUGI OBCE 555 500,00 
2.1. Usługi telekomunikacyjne 22 000,00 
2.2. Usługi bankowe i pocztowe 52 000,00 
2.3. Usługi RODO/BHP 22 500,00 
2.4. Usługi konserwacyjne 30 000,00 
2.5. Usługi prawne, doradcze 180 000,00 
2.6. Usługi księgowe 120 000,00 
2.7. Inne usługi (w tym archiwizacja dokumentów) 20 000,00 
2.8. Usługi informatyczne 109 000,00 

3. PODATKI I OPŁATY 36 500,00 
3.1. Podatek od nieruchomości 22 000,00 
3.2. Inne opłaty 14 500,00 

3.2.1. Usługi komunalne 12 000,00 
3.2.1. Inne opłaty np.. sądowe 2 500,00 

4. WYNAGRODZENIA 1 089 800,00 
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych 965 800,00 
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych 124 000,00 

4.2.1. Zlecenia stałe i inne 124 000,00 
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA 219 000,00 
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW + szkolenia 30 000,00 
7. REZERWA NA ODPRAWY EMERYTALNE 17 000,00 
8. AMORTYZACJA 160 000,00 
9. Pozostałe koszty 81 500,00 

9.1. Ubezpieczenia majątkowe 4 500,00 
9.2. Rezerwa budżetowa 77 000,00 

Ogółem koszty 4 100 300,00 
wynik 800,00 

UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM – VIII KADENCJA
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Uchwała Nr 28/2022/VIII
W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR 48/2010/
VI OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE 
Z DNIA 24 MARCA 2010 R. W SPRAWIE USTALENIA 
WYSOKOŚCI RYCZAŁTÓW SŁUŻBOWYCH ROZMÓW 

TELEFONICZNYCH

§ 1.
Uchyla się uchwałę nr 48/2010/VI Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 
24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wy-
sokości ryczałtów służbowych rozmów te-
lefonicznych. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia, z mocą obowiązującą od 1 lutego 
2022 r. 

Uchwała Nr 30/2022/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU REGULAMINU 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO I BUDŻETOWEGO 
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY 
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 

26 MARCA 2022 R.

§ 1.
Przyjąć projekt Regulaminu Sprawo-
zdawczo-Wyborczego i  Budżetowego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie zwołanego 
na dzień 26 marca 2022 r. w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1 do niniej-
szej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 31/2022/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTÓW UCHWAŁ I REKO-
MENDOWANIA ICH DO UCHWALENIA SPRAWOZDAW-
CZO-WYBORCZEMU I BUDŻETOWEMU OKRĘGOWEMU 
ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE 

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
przyjmuje niżej wymienione projekty 
uchwał i rekomenduje je do uchwalenia 
Sprawozdawczo-Wyborczemu i  Budże-
towemu Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie:
 1) w sprawie zobowiązania Okręgowej 

Rady Lekarskiej w  Szczecinie do 
zwołania Nadzwyczajnego Okrę-
gowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie w celu 
omówienia spraw dotyczących bieżą-
cej działalności Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie, w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1,

 2) w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania Okręgowej Rady Le-
karskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie za 2021 rok, w brzmie-
niu określonym w załączniku nr 2,

 3) w sprawie zatwierdzenia kadencyj-
nego sprawozdania Okręgowej Rady 
Lekarskiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w  Szczecinie VIII kadencji, 
w brzmieniu określonym w załącz-
niku nr 3, 

 4) w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie za 2021 rok, 
w brzmieniu określonym w załącz-
niku nr 4,

 5) w sprawie zatwierdzenia kadencyjne-
go sprawozdania Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w  Szczecinie VIII kadencji, 
w brzmieniu określonym w załącz-
niku nr 5,

 6) w  sprawie udzielenia absoluto-
rium Okręgowej Radzie Lekarskiej 
w Szczecinie za 2021 rok, w brzmie-
niu określonym w załączniku nr 6,

 7) w sprawie przeznaczenia zysku za 
2021 rok, w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 7, 

 8) w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 
2021 rok, w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 8, 

 9) w sprawie zatwierdzenia kadencyjne-
go sprawozdania Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie VIII kadencji, w brzmieniu okre-
ślonym w załączniku nr 9, 

 10) w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania Okręgowego Sądu 
Lekarskiego Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie za 2021 rok, 
w brzmieniu określonym w załącz-
niku nr 10, 

 11) w sprawie zatwierdzenia kadencyjne-
go sprawozdania Okręgowego Sądu 
Lekarskiego Okręgowej Izby Lekar-
skiej w  Szczecinie VIII kadencji, 
w brzmieniu określonym w załącz-
niku nr 11,

 12) w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania Okręgowej Komisji 
Wyborczej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w  Szczecinie za 2021  rok, 
w brzmieniu określonym w załącz-
niku nr 12,

 13) w sprawie zatwierdzenia kadencyjne-
go sprawozdania Okręgowej Komisji 
Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie VIII kadencji, w brzmie-
niu określonym w załączniku nr 13,

 14) w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dawanie Biuletynu Informacyjnego 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie pn.: „VOX MEDICI” w formie 
elektronicznej, w brzmieniu określo-
nym w załączniku nr 14,

 15) w sprawie uchwalenia budżetu Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na 
2022 rok, w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 15,

 16) w sprawie dopuszczalności deficytu 
budżetowego, w brzmieniu określo-
nym w załączniku nr 16,

 17) w sprawie upoważnienia Okręgowej 
Rady Lekarskiej w  Szczecinie do 
dokonywania przesunięć wydatków 
pomiędzy poszczególnymi pozycjami 
budżetu, w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 17,

 18) w sprawie ustalenia liczby członków 
organów Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie i Okręgowej Komisji 
Wyborczej w Szczecinie IX kadencji 
2022–2026, w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 18.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 32/2022/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ WARUN-
KÓW UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMA-
TYCZNYCH NA RZECZ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE 

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
wyraża zgodę na zmianę warunków umo-
wy na świadczenie usług informatycz-
nych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie, zawartej w dniu 1 marca 
2019 r. z INFOMAN s.c. Przemysław Czu-
ba, Sławomir Czuba z siedzibą w Szczeci-
nie, poprzez podwyższenie miesięcznego 
wynagrodzenia do kwoty 5.100,00 zł netto.

§ 2.
Upoważnia się Prezesa Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie i Skarbnika Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do za-
warcia aneksu do umowy, o której mowa 
w § 1. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 34/2022/VIII
W SPRAWIE WYBORU SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI 
BIOETYCZNEJ PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE NA LATA 2022–2024

§ 1.
1. Powołuje się Komisję Bioetyczną przy 

Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczeci-
nie na lata 2022–2024 i ustala się jej 
skład w liczbie 15 członków.

2. Do składu Komisji Bioetycznej przy 
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie 

UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM – VIII KADENCJA
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UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM – VIII KADENCJA
na lata 2022–2024 powołuje się niżej 
wymienione osoby:

1) Prof. dr hab. n. med. Marek Droździk,
2) Prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski,
3) Prof. dr hab. n. med. Agnieszka 

Kordek,
4) Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samo-

chowiec,
5) Prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé,
6) Prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska,
7) Dr hab. n. med. Ewa Kwiatkowska,
8) Dr n. med. Robert Kowalczyk,
9) Dr n. med. Krzysztof Mokrzycki,

10) Dr n.med. Henryk Smulski,
11) Lek. Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, 
12) Mgr farmacji Hanna Borowiak,
13) Mgr pielęgniarstwa Bożena Rasiń-

ska,
14) Ksiądz dr Arkadiusz Wieczorek,
15) R.pr. Małgorzata Rudnik-Mijal.

§ 2.
Członkowie komisji bioetycznej pełnią 
swoje obowiązki do czasu powołania no-
wej komisji.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr 35/2022/VIII
W SPRAWIE ZAKUPU NOWEGO SPRZĘTU BIURO-
WEGO DO BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE

§ 1.
Zakupić z  przeznaczeniem do biura 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
2 komputery wraz z oprogramowaniem 
oraz drukarkę za kwotę nieprzekraczającą 
13.000 zł brutto.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-
wi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie, którzy działać będą we 
współpracy z Dyrektorem Biura Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr 36/2022/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SFINANSOWANIE 
WYKONANIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ 

LEKARZOM – POWSTAŃCOM WARSZAWSKIM

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
wyraża zgodę na wykonanie na zlecenie 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie tablicy pamiątkowej poświęconej 
lekarzom – Powstańcom Warszawskim, 
za kwotę nieprzekraczającą 13.000 zł 
brutto.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zesowi i Skarbnikowi Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie, którzy działać 
będą we współpracy z Dyrektorem Biura 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr 37/2022/VIII
W  SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE ZA 2021 ROK

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie za-
twierdza sprawozdanie finansowe Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2021 r. 

§ 2.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
1. Bilansu – suma aktywów i pasywów: 

13.219.303,71 zł,
2. Rachunku zysków i strat – zysk netto: 

708.315,25 zł,
3. Informacji dodatkowej

§ 3.
Upoważnia się Prezesa Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie oraz Skarbnika 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
do złożenia właściwym organom sprawo-
zdania finansowego w imieniu Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr 38/2022/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDATKO-
WANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIA-
NYCH W BUDŻECIE OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE 

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
wyraża zgodę na wydatkowanie środków 
finansowych w kwocie nieprzekraczają-
cej 37 200,00 zł brutto, a przewidzianych 
w  budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na rok 2022 dla Komisji ds. 
Kształcenia Podyplomowego ORL w Szcze-
cinie, z przeznaczeniem na organizację 
dwóch szkoleń ALS – Zaawansowane czyn-
ności resuscytacyjne u dorosłych.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 39/2022/VIII
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 104/2021/VIII 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 
17 LISTOPADA 2021 R. W SPRAWIE TERMINÓW POSIE-
DZEŃ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE 

I JEJ PREZYDIUM W ROKU 2022

§ 1.
W  uchwale Nr 104/2021/VIII Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 
17 listopada 2021 r. w sprawie terminów 
posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie i jej Prezydium w roku 2022 
(dalej jako „uchwała”) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
§ 1. otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się następujące terminy posiedzeń 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
oraz jej Prezydium w 2022 r.:
1) terminy posiedzeń Okręgowej Rady Le-

karskiej w Szczecinie:
19 styczeń, 16 luty, 2 marzec, 20 kwie-
cień, 25 maj, 22 czerwiec, 21 wrzesień, 
19 październik, 23 listopad, 21 grudzień
Posiedzenia odbywać się będą o godzi-
nie 11.00

2) terminy posiedzeń Prezydium Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Szczecinie:
5 styczeń, 2 luty, 16 marzec, 27 kwie-
cień, 11  maj, 8  czerwiec, 13  lipiec, 
17 sierpień, 7 wrzesień, 5 październik, 
9 listopad, 7 grudzień
Posiedzenia odbywać się będą o godzi-
nie 13.00.”.

§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały pozosta-
ją bez zmian.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Szanowni Państwo,  
niezależnie od publikacji 

w Biuletynie, treść wszystkich 
dokumentów udostępnianych  
w „Vox Medici” pojawiają się 

zawsze w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie. 

Zapraszamy na  
http://www.oil.szczecin.pl/bip.

http://www.oil.szczecin.pl/bip
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UCHWAŁY ZJAZDOWE
UCHWAŁY 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
OIL w Szczecinie  

z dnia 26.03.2022 r.

Uchwała nr 1/2022/IX-Z
W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO ZWOŁANIA NAD-
ZWYCZAJNEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY 
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W  SZCZECINIE 
W CELU OMÓWIENIA SPRAW DOTYCZĄCYCH BIEŻĄ-
CEJ DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE 
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w  Szczecinie zobowiązuje 
Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie 
do zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie w celu omówienia spraw do-
tyczących bieżącej działalności Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie dot. m.in. 
nieruchomości poprzedniej siedziby OIL 
na ul. Skłodowskiej-Curie, II etapu inwe-
stycji na ul. Wieniawskiego 23, omówienia 
wyników ankiety dot. nadania imienia OIL 
w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2022/IX-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWO-
ZDANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ 

IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2021 ROK
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgo-
wej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie za 2021 rok, stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2022/IX-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KADENCYJNEGO SPRA-
WOZDANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGO-
WEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE VIII KADENCJI
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 

Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie VIII kaden-
cji, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2022/IX-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDA-
NIA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGOWEJ 

IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2021 ROK
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie za 2021 rok, sta-
nowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2022/IX-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KADENCYJNEGO SPRA-
WOZDANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘ-
GOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE VIII KADENCJI
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie VIII ka-
dencji, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2022/IX-Z
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM OKRĘGO-
WEJ RADZIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2021 ROK
Na podstawie art. 24 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z  2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić wykonanie budżetu Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2021 rok, 
zgodnie z załącznikiem nr 1, który stanowi 
integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.
Udzielić absolutorium Okręgowej Radzie 
Lekarskiej w Szczecinie za 2021 rok.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2022/IX-Z
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2021 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z  2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się zysk netto za 2021  rok 
w  kwocie 708. 315,25 zł (słownie: sie-
demset osiem tysięcy, trzysta piętnaście 
złotych, dwadzieścia pięć groszy) na zwięk-
szenie Funduszu Statutowego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2022/IX-Z 
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWO-
ZDANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIAL-
NOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE ZA 2021 ROK
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie za 2021 rok, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2022/IX-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KADENCYJNEGO SPRA-
WOZDANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIAL-
NOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE VIII KADENCJI
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie VIII kadencji, stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr 10/2022/IX-Z

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDA-
NIA OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO OKRĘGOWEJ 

IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2021 ROK
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okrę-
gowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie za 2021 rok, sta-
nowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2022/IX-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KADENCYJNEGO SPRA-
WOZDANIA OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO OKRĘ-
GOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE VIII KADENCJI
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie 
Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie VIII ka-
dencji, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2022/IX-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDA-
NIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ 

IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2021 ROK
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okrę-
gowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie za 2021 rok, sta-
nowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2022/IX-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KADENCYJNEGO SPRA-
WOZDANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘ-
GOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE VIII KADENCJI
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 

Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie 
Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie VIII kaden-
cji, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2022/IX-Z
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDAWANIE BIU-
LETYNU INFORMACYJNEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKAR-
SKIEJ W SZCZECINIE PN.: „VOX MEDICI” W FORMIE 

ELEKTRONICZNEJ 
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Szczecinie wyraża 
zgodę na wydawanie przez Okręgową 
Radę Lekarską w Szczecinie Biuletynu 
Informacyjnego Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie pn.: „VOX MEDICI” 
w formie elektronicznej, z zastrzeże-
niem ust. 2.

2. Członek Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie ma prawo wyrazić wolę 
otrzymywania Biuletynu, o  którym 
mowa w ust. 1, w formie papierowej. 
Powyższe nie wyłącza możliwości wy-
dawania Biuletynu w formie elektro-
nicznej. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2022/IX-Z
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY 

LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA 2022 ROK
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjąć budżet Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na 2022 rok, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2022 r.

Uchwała nr 16/2022/IX-Z
W SPRAWIE DOPUSZCZALNOŚCI DEFICYTU 

BUDŻETOWEGO 
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przy realizacji wydatków budżetowych 

w roku 2022 dopuszcza się deficyt bu-
dżetowy w wysokości do 10% przycho-
dów netto, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Decyzje o uruchomieniu środków, o któ-
rych mowa w ust. 1, podejmuje Okrę-
gowa Rada Lekarska w Szczecinie na 
wniosek jej Prezydium.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2022/IX-Z
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO DOKONYWANIA PRZE-
SUNIĘĆ WYDATKÓW POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI 

POZYCJAMI BUDŻETU
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) w zw. z § 8 ust. 
2 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Le-
karskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie 
zasad gospodarki finansowej samorządu le-
karzy z późn. zm., Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Upoważnia się Okręgową Radę Lekarską 
w Szczecinie do dokonywania przesunięć 
wydatków pomiędzy poszczególnymi po-
zycjami budżetu w ramach całkowitej wy-
sokości wydatków określonej w budżecie 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2022/IX-Z 
W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW ORGA-
NÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE 
I OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZECINIE 

IX KADENCJI 2022–2026
Na podstawie art. 24 pkt 6 i art. 12 ust. 3 
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) 
oraz § 15 Regulaminu wyborów do orga-
nów izb lekarskich, na stanowiska w orga-
nach i trybu odwoływania członków tych 
organów i osób zajmujących stanowiska 
w tych organach oraz wyborów komisji 
wyborczych, stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Le-
karzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w spra-
wie regulaminu wyborów do organów izb 
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lekarskich, na stanowiska w organach i try-

bu odwoływania członków tych organów 

i osób zajmujących stanowiska w tych or-

ganach oraz wyborów komisji wyborczych 

(obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL 

z dnia 14 lipca 2016 r.), w związku z § 6 ust. 

1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 3 Statutu 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 

stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały 

Nr 6/2010/VI-Z Okręgowego Zjazdu Leka-

rzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-

nie z dnia 27 marca 2010 r. z późn. zm., 

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co na-

stępuje:

§ 1.
1. Ustala się liczbę członków organów 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-

nie oraz członków Okręgowej Komisji 

Wyborczej w Szczecinie IX kadencji 

2022–2026, z zachowaniem parytetów 

reprezentatywności lekarzy i  lekarzy 

dentystów:

1) Okręgowa Rada Lekarska  – 

30  członków, w  tym: 22 lekarzy 

i 8 lekarzy dentystów,

2) Zastępcy Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodo-
wej – 29 Zastępców, w tym:21 leka-

rzy i 8 lekarzy dentystów,

3) Okręgowy Sąd Lekarski  – 

16 członków, w tym: 12 lekarzy i 4 le-

karzy dentystów, 

4) Okręgowa Komisja Rewizyjna – 

5 członków, w tym: 4 lekarzy i 1 le-

karz dentysta, 

5) Okręgowa Komisja Wyborcza – 

5 członków, w tym: 4 lekarzy i 1 le-

karz dentysta.

2. Liczba wskazana w ust. 1 pkt 1) ni-

niejszej uchwały nie obejmuje Prezesa 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczeci-

nie.

3. Liczba wskazana w ust. 1 pkt 2) niniej-

szej uchwały nie obejmuje Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-

wej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBWIESZCZENIA 
Przewodniczącego Okręgowej 

Komisji Wyborczej 
Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie 
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE nr 1
O WYNIKACH WYBORÓW NA STANOWISKO PREZESA 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY 

LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1342), oraz § 45 ust. 
1 Regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. 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 (obwieszczenie Nr 7/16/VII 
Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), ob-
wieszczam, co następuje:

§ 1.
W wyniku wyborów przeprowadzonych 
w dniu 26 marca 2022 r. na Okręgowym 
Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na Prezesa Okręgowej 
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na okres IX kadencji 
(2022–2026) został wybrany:
dr n. med. Michał Bulsa.

OBWIESZCZENIE nr 2
O WYNIKACH WYBORÓW NA STANOWISKO OKRĘGO-
WEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1342), oraz § 45 ust. 1 
Regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stano-
wiska w tych organach oraz wyborów ko-
misji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/

VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), 
obwieszczam, co następuje:

§ 1.
W wyniku wyborów przeprowadzonych 
w  dniu 26  marca 2022 r. na Okręgo-
wym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie na Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres IX kadencji (2022–2026) został 
wybrany:
dr n. med. Marek Rybkiewicz. 

OBWIESZCZENIE nr 3
O WYNIKACH WYBORÓW NA CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1342), oraz § 45 ust. 
1 Regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stano-
wiska w tych organach oraz wyborów ko-
misji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/
VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), 
obwieszczam, co następuje:

§ 1.
W wyniku wyborów przeprowadzonych 
w dniu 26 marca 2022 r. na Okręgowym 
Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na członów Okręgowej 
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na okres IX kadencji 
(2022–2026) zostali wybrani:

1. Hubert Bogacki (lek.)
2. Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz (lek. dent)
3. Jacek Bujko (lek.)
4. Piotr Burszewski (lek.)
5. Mieczysław Chruściel (lek.)
6. Urszula Danes-Bogacka (lek.)
7. Halina Ey-Chmielewska (lek. dent.)
8. Sławomir Giza (lek. dent.)
9. Michał Jarosz (lek.)

10. Filip Jeziorowski (lek.)
11. Beata Kalinowska-Pyrgiel (lek.)
12. Jakub Kościuszkiewicz (lek.)
13. Adam Kozłowski (lek. dent.)
14. Paweł Kozłowski (lek. dent.)
15. Rafał Krysztopik (lek.)
16. Bogumił Maciąg (lek.)
17. Aleksander Mastysiak (lek.)
18. Magdalena Mączka (lek.)
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19. Karol Mierzejewski (lek.)
20. Anna Moskwa-Ziętek (lek.)
21. Karolina Niedzielska (lek.)
22. Zygmunt Niedźwiedź (lek.)
23. Magdalena Szewczyk (lek. dent.)
24. Jolanta Szumigalska-Kozak (lek. dent)
25. Grzegorz Trybek (lek. dent.)
26. Adam Treliński (lek.)
27. Karina Witkiewicz (lek.)
28. Wojciech Witkiewicz (lek.)
29. Beata Wudarska (lek. )
30. Natalia Żyłka (lek.)

OBWIESZCZENIE nr 4
O WYNIKACH WYBORÓW NA ZASTĘPCÓW OKRĘGO-
WEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1342) oraz § 45 ust. 
1 Regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stano-
wiska w tych organach oraz wyborów ko-
misji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/
VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), 
obwieszczam, co następuje:

§ 1.
W wyniku wyborów przeprowadzonych 
w dniu 26 marca 2022 r. na Okręgowym 
Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na Zastępców Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie na okres IX kadencji (2022–2026) 
zostali wybrani: 

1. Paweł Andersz (lek. dent.)
2. Małgorzata Białek (lek. dent.)
3. Katarzyna Bobrek-Lesiakowska (lek.)
4. Radosław Drozd (lek.)
5. Marek Droździk (lek.)
6. Paweł Gonerko (lek.)
7. Marta Gryczman (lek.)
8. Wojciech Halec (lek.)
9. Ewa Kościołek-Olof (lek.)

10. Ewa Kwiatkowska (lek.)
11. Ireneusz Mazurski (lek.)
12. Jan Pawlus (lek.)
13. Bernard Piotuch (lek.)
14. Paweł Rawski (lek. dent.)
15. Joanna Sołek-Pastuszka (lek.)
16. Krzysztof Szczucki (lek.)
17. Liliana Szyszka-Sommerfeld (lek. dent.)

OBWIESZCZENIE nr 5
O WYNIKACH WYBORÓW NA CZŁONKÓW OKRĘGO-
WEGO SĄDU LEKARSKIEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKAR-

SKIEJ W SZCZECINIE
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1342), oraz § 45 ust. 
1 Regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. 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 (obwieszczenie Nr 7/16/VII 
Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), ob-
wieszczam, co następuje:

§ 1.
W wyniku wyborów przeprowadzonych 
w dniu 26 marca 2022 r. na Okręgowym 
Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na członków Okręgo-
wego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie na okres VIII ka-
dencji (2022–2026) zostali wybrani:

1. Artur Baraniak (lek.)
2. Marek Bulsa (lek.)
3. Krzysztof Dziewanowski (lek.)
4. Bogumiła Frączak (lek. dent.)
5. Lucyna Kuźnicka-Hałaburda (lek.)
6. Krystyna Lassocińska (lek. dent.)
7. Piotr Litwin (lek. dent.)
8. Marek Mokosa (lek.)
9. Cezary Pakulski (lek.)

10. Henryk Smulski (lek.)
11. Sławomir Szymański (lek.)

OBWIESZCZENIE nr 6 
O WYNIKACH WYBORÓW NA CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1342), oraz § 45 ust. 
1 Regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. 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 komisji 

wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/VII 
Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), ob-
wieszczam, co następuje:

§ 1.
W wyniku wyborów przeprowadzonych 
w dniu 26 marca 2022 r. na Okręgowym 
Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na członków Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na okres IX kadencji 
(2022–2026) zostali wybrani:

1. Sylwia Jankowska-Szabłowska (lek.)
2. Katarzyna Kuckiel-Żuk (lek.)
3. Kinga Malczyk-Matysiak (lek.)
4. Maria Spychalska (lek. dent.)
5. Paulina Żukowska (lek.).

OBWIESZCZENIE nr 7
O WYNIKACH WYBORÓW NA DELEGATÓW NA KRA-

JOWY ZJAZD LEKARZY 
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1342), oraz § 45 ust. 
1 Regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. 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 (obwieszczenie Nr 7/16/VII 
Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), ob-
wieszczam, co następuje:

§ 1.
W wyniku wyborów przeprowadzonych 
w dniu 26 marca 2022 r. na Okręgowym 
Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na Delegatów na Kra-
jowy Zjazd Lekarzy na okres IX kadencji 
(2022–2026) zostali wybrani:

1. Michał Bulsa (lek.)
2. Jacek Bujko (lek.)
3. Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz (lek. 

dent.)
4. Mieczysław Chruściel (lek.)
5. Halina Ey-Chmielewska (lek. dent.)
6. Michał Jarosz (lek.)
7. Adam Kozłowski (lek. dent.)
8. Kinga Malczyk-Matysiak (lek.)
9. Marzena Markiewicz (lek.)

10. Aleksander Matysiak (lek.)
11. Karol Mierzejewski (lek.)
12. Marek Rybkiewicz (lek.)
13. Mateusz Szyntor (lek.)
14. Grzegorz Trybek (lek. dent.)
15. Magda Wiśniewska (lek.)
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16. Beata Wudarska (lek.)
17. Natalia Żyłka (lek.)

OBWIESZCZENIE nr 8
O WYNIKACH WYBORÓW NA CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ 
KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1342), oraz § 45 ust. 
1 Regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stano-
wiska w tych organach oraz wyborów ko-
misji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/
VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), 
obwieszczam, co następuje:

§ 1.
W wyniku wyborów przeprowadzonych 
w dniu 26 marca 2022 r. na Okręgowym 
Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na członów Okręgowej 
Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na okres IX kadencji 
(2022–2026) zostali wybrani:

1. Hubert Bogacki (lek.)
2. Jacek Bujko (lek.)
3. Michał Jarosz (lek.)
4. Aleksander Matysiak (lek.)
5. Grzegorz Trybek (lek. dent.).

UCHWAŁY  
Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie  
z dnia 27.04.2022 r.

Uchwała Nr 1/2022/IX
W SPRAWIE USTALENIA PARYTETU REPREZENTATYW-
NOŚCI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW – CZŁONKÓW 
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘ-
GOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE IX KADENCJI 

2022–2026

§ 1.
Liczbę członków Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres 
IX kadencji 2022–2026, z uwzględnieniem 
Prezesa, 3 Wiceprezesów, Sekretarza, Za-
stępcy Sekretarza i Skarbnika, ustala się 
na 13 osób, w podziale na:
– lekarze – 10,
– lekarze dentyści – 3.

 § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr 2/2022/IX
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI I KÓŁ OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 
W SZCZECINIE NA OKRES IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1. Powołuje się następujące komisje stałe 

i problemowe Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie na okres IX kadencji 
2022–2026:
1) Komisję Stomatologiczną,
2) Komisję ds. Kształcenia Podyplomo-

wego,
3) Komisję Socjalną,
4) Komisję ds. Rejestracji i Prawa Wy-

konywania Zawodu,
5) Komisję ds. Rejestracji Praktyk Le-

karskich,
6) Komisję ds. Kultury, Sportu i Rekre-

acji, 
7) Komisję Etyki Lekarskiej,
8) Komisję Finansową,
9) Komisję Młodego Lekarza,

10) Komisję Historyczną,
11) Komisję ds. Nieprawidłowości 

w ochronie zdrowia,
12) Komisję ds. Lekarzy praktykujących 

za granicą.
2. Powołuje się następujące koła problemo-

we Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie na okres IX kadencji 2022–2026:
1) Koło Seniora,

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMI-
SJI STOMATOLOGICZNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKAR-
SKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE 

NA OKRES IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji Stomato-

logicznej Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Szczecinie na okres IX kadencji 
2022–2026 zostaje:
dr n. med. Adam Kozłowski 

2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 
W SZCZECINIE NA OKRES IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji ds. Kształ-

cenia Podyplomowego Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie na okres IX ka-
dencji 2022–2026 zostaje:
lek. Wojciech Witkiewicz

2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘ-
GOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES 

IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1.	 Przewodniczącym Komisji Socjalnej 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczeci-
nie na okres IX kadencji 2022–2026 
zostaje:
lek. Magdalena Mączka 

2.	 Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY 
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES IX KADENCJI 

2022–2026

§ 1.
1.	 Przewodniczącym Komisji ds. Rejestra-

cji i Prawa Wykonywania Zawodu Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na 
okres IX kadencji 2022–2026 zostaje:
lek. Michał Jarosz

2.	 Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr 7/2022/IX

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
DS. REJESTRACJI PRAKTYK PRYWATNYCH OKRĘGO-
WEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 
W SZCZECINIE NA OKRES IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1. Przewodniczącym Komisji ds. Reje-

stracji Praktyk Prywatnych Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres 
IX kadencji 2022–2026 zostaje:
lek. dent. Agnieszka Borowiec-
‑Rybkiewicz

2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMI-
SJI DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 
W SZCZECINIE NA OKRES IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1.	 Przewodniczącym Komisji ds. Kultu-

ry, Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie na okres IX 
kadencji 2022–2026 zostaje:
dr n. med. Hubert Bogacki

2.	 Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
ETYKI LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA 

OKRES IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1.	 Przewodniczącym Komisji Etyki Le-

karskiej Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Szczecinie na okres IX kadencji 
2022–2026 zostaje:
dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź

2.	 Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘ-
GOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES 

IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1.	 Przewodniczącym Komisji Finansowej 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczeci-
nie na okres IX kadencji 2022–2026 
zostaje:
lek. Jacek Bujko

2.	 Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMI-
SJI MŁODEGO LEKARZA OKRĘGOWEJ RADY LEKAR-
SKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE 

NA OKRES IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1.	 Przewodniczącym Komisji Młodego 

Lekarza Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Szczecinie na okres IX kadencji 
2022–2026 zostaje:
lek. Karolina Niedzielska

2.	 Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOŁA 
SENIORA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGO-
WEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES IX 

KADENCJI 2022–2026

§ 1.
Przewodniczącym Koła Seniora Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres 
IX kadencji 2022–2026 zostaje:
dr n. med. Mieczysław Chruściel

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU REDAKTORA NACZELNEGO BIU-
LETYNU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE 
„VOX MEDICI” NA OKRES IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1. Redaktorem Naczelnym biuletynu 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

„Vox Medici” na okres IX kadencji 
2022–2026 zostaje:
lek. Jacek Bujko

2. Zobowiązuje się Redaktora Naczelnego, 
o którym mowa w ust. 1, do przedsta-
wienia propozycji składu Kolegium Re-
dakcyjnego „Vox Medici” na najbliższym 
posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2022/IX
W SPRAWIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE I JEJ PREZYDIUM W II, III 

I IV KWARTALE 2022 R.

§ 1.
1. Ustala się następujące terminy po-

siedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie w  II, III i  IV kwartale 
2022 roku: 
26  maj, 23  czerwiec, 22  wrzesień, 
20 październik, 24  listopad, 22 gru-
dzień
Posiedzenia rozpoczynać się będą o go-
dzinie 14.00

2. Ustala się następujące terminy po-
siedzeń Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie w II, III i IV 
kwartale 2022 roku:
12 maj, 9 czerwiec, 14 lipiec, 18 sier-
pień, 8 wrzesień, 6 październik, 10 li-
stopad, 8 grudzień
Posiedzenia rozpoczynać się będą o go-
dzinie 14.00

§ 2.
Traci moc uchwała nr 104/2021/VIII Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 
17 listopada 2021 r. w sprawie terminów 
posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie i jej Prezydium w roku 2022 
zmieniona uchwałą nr 39/2022/VIII Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 
25 marca 2022 r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2022/IX
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PREZESOWI OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE UPOWAŻNIENIA DO 
WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ 

DANYCH OSOBOWYCH

§ 1.
1. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Szczecinie – dr n. med. 
Michała Bulsę do zatwierdzania, pod-
pisywania i wdrażania wszelkiej doku-
mentacji związanej z ochroną danych 
osobowych, a także wykonywania wszel-
kich innych czynności niezbędnych dla 
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zapewnienia ochrony danych osobo-
wych.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 
1 obejmuje również umocowanie do 
udzielania upoważnień do przetwa-
rzania danych osobowych oraz do wy-
dawania poleceń przetwarzania danych 
osobowych w imieniu Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2022/IX
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA KANDYDATA NA STA-
NOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE 

ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

§ 1.
Okręgowa Rad Lekarska w  Szczecinie 
rekomenduje kandydaturę prof. dr hab. 
n. med. Katarzynę Kotfis na stanowisko 
konsultanta krajowego w dziedzinie an-
estezjologii i intensywnej terapii.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2022/IX
W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. WYBRANIA 
OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH DLA 

OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1. Powołuje się Zespół ds. wybrania ofer-

ty na świadczenie usługi prawnej dla 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
w składzie:
1) dr n. med. Michał Bulsa – Prezes 

ORL w Szczecinie,
2) dr n. med. Hubert Bogacki – Wice-

prezes ORL w Szczecinie
3) lek. Jacek Bujko – Wiceprezes ORL 

w Szczecinie
4) lek. Aleksander Matysiak – Sekretarz 

ORL w Szczecinie
5) dr n. med. Adam Kozłowski
6) lek. Piotr Burszewski
7) lek. dent. Agnieszka Borowiec-Ryb-

kiewicz,
8) lek. Karol Mierzejewski,
9) lek. Wojciech Witkiewicz

2. Do zadań Zespołu, o  którym mowa 
w ust. 1, należy:
1) przegląd i analiza ofert na świad-

czenie usług prawnych, które wpły-
nęły do Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie,

2) wnioskowanie do Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie o zatwier-
dzenie wyboru oferty dokonanego 
przez Zespół, 

3) prowadzenie negocjacji w  przed-
miocie warunków umowy na 

świadczenie kompleksowej obsługi 
informatycznej,

4) bieżące informowanie Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie o pod-
jętych działaniach,

§ 2.
Decyzja Zespołu, o którym mowa w § 1, 
o wyborze oferty na świadczenie usług 
prawnych dla Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie wymaga dla swej ważności 
zatwierdzenia przez Okręgową Radę Le-
karską w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2022/IX
W SPRAWIE NAGRÓD DLA PRACOWNIKÓW BIURA 

OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1. Przyznać pracownikom Biura Okręgo-

wej Izby Lekarskiej w Szczecinie na-
grody za zaangażowanie i wkład pracy 
w przygotowanie i organizację w dniu 
26 marca 2022 r. Sprawozdawczo-Wy-
borczego i Budżetowego Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie, w łącznej kwocie 
nieprzekraczającej 15.000,00 zł.

2. Ustalenie wysokości nagród, o których 
mowa w ust. 1, dla poszczególnych pra-
cowników powierza się Prezesowi, Wi-
ceprezesom, Sekretarzowi oraz Skarb-
nikowi ORL w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr19/2022/IX
W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW ZLECENIA NA ŚWIAD-
CZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ MEDIALNĄ 

OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
wyraża zgodę na zawarcie umów zlecenia 
z (…) na świadczenie usług związanych 
z obsługą medialną Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie.

§ 2.
Wykonanie uchwały, w szczególności usta-
lenie szczegółowych warunków umów zle-
cenia, o których mowa w § 1, w tym zasad 
i wysokości wynagrodzenia za świadczenie 
usług, powierza się Prezesowi i Skarbniko-
wi Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 
HISTORYCZNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘ-
GOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES 

IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1.	 Przewodniczącym Komisji Historycznej 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczeci-
nie na okres IX kadencji 2022–2026 
zostaje:
lek. Maciej Mrożewski

2.	 Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMI-
SJI DS. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY 
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES IX KADENCJI 

2022–2026

§ 1.
1.	 Przewodniczącym Komisji ds. niepra-

widłowości w ochronie zdrowia Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na 
okres IX kadencji 2022–2026 zostaje:
lek. Karol Mierzejewski

2.	 Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2022/IX
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMI-
SJI DS. LEKARZY PRAKTYKUJĄCYCH ZA GRANICĄ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY 
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES IX KADENCJI 

2022–2026

§ 1.
1.	 Przewodniczącym Komisji ds. lekarzy 

praktykujących za granicą Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres 
IX kadencji 2022–2026 zostaje:
lek. Rafał Krysztopik

2.	 Zobowiązuje się przewodniczącego ko-
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed-
stawienia propozycji składu komisji na 
najbliższym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr 23/2022/IX

W SPRAWIE WYBORU MEDIATORA OKRĘGOWEJ IZBY 
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES IX KADENCJI 

(2022–2026)

§ 1.
1. Mediatorem Okręgowej Izby Lekar-

skiej w Szczecinie na okres IX kadencji 
(2022–2026) zostaje:
dr n. med. Beata Wudarska

2. Mediator, o którym mowa w ust. 1, pro-
wadzi postępowania mediacyjne i dzia-
ła w oparciu o art. 113 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2022/IX
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE UPOWAŻNIENIA 
DO WYSTĘPOWANIA W CHARAKTERZE RZECZNIKA 
PRAW LEKARZA W OBRONIE INDYWIDUALNYCH I ZBIO-
ROWYCH INTERESÓW CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY 

LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1. Upoważnia się członka Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Szczecinie lek. Wojciecha 
Witkiewicza do występowania w cha-
rakterze Rzecznika Praw Lekarza 
w obronie indywidualnych i zbiorowych 
interesów członków Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie.

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa 
w  ust. 1, obejmuje reprezentowanie 
i ochronę indywidualnych i zbiorowych 
interesów członków Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie, w szczególności 
w zakresie:
a) obrony ich dobrego imienia,
b) wspierania ich w kontaktach z or-

ganami władzy i administracji pub-
licznej, pracodawcami, pacjentami 
i reprezentującymi pacjentów orga-
nizacjami,

c) organizacji pomocy prawnej i finan-
sowej dla tych, których prawa zostały 
naruszone lub są zagrożone,

d) obrony godności zawodu lekarza i le-
karza dentysty i wspierania słuszne-
go interesu środowiska lekarskiego,

e) monitorowania i analizowania zagro-
żenia dla godności zawodu lekarza 
i lekarza dentysty.

3. Działania w obronie zbiorowych intere-
sów następują z urzędu lub na pisemny 
wniosek lekarza/lekarza dentysty lub 
grupy lekarzy/ lekarzy dentystów.

4. Działania w sprawach indywidualnych 
podejmowane są wyłącznie na pisemny 

wniosek lekarza/lekarza dentysty, któ-
rego mają dotyczyć.

§ 2.
Osoba, o której mowa w § 1 ust. 1, na bie-
żąco informuje o swojej działalności Okrę-
gową Radę Lekarską w Szczecinie.

Obwieszczenia Okręgowej 
Komisji Wyborczej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie 

z dnia 05.05.2022 r.

Obwieszczenie Nr 1/2022/IX-OKW
O WYNIKACH WYBORÓW NA STANOWISKA W RAMACH 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY 
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE IX KADENCJI (2022–2026)
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1342), oraz § 45 ust. 
1 Regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. 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 (obwieszczenie Nr 7/16/VII 
Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), ob-
wieszczam, co następuje:

§ 1.
W wyniku wyborów przeprowadzonych 
w dniu 27 kwietnia 2022 r. na stanowi-
ska w ramach Okręgowej Rady Lekarskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
IX kadencji (2022–2026): 
1. Wiceprezesami Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Szczecinie zostali wy-
brani:
 – Hubert Bogacki (lek.)
 – Jacek Bujko (lek.)
 – Halina Ey-Chmielewska (lek. dent.)

2. Sekretarzem Okręgowej Rady Le-
karskiej w Szczecinie został wybra-
ny:
 – Aleksander Matysiak (lek.)

3. Z‑cą Sekretarza Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie został wy-
brany:
 – Karol Mierzejewski (lek.)

4. Skarbnikiem Okręgowej Rady Le-
karskiej w Szczecinie został wybrany:
 – Grzegorz Trybek (lek. dent.)

5. Członkami Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie zo-
stali wybrani:
 – Piotr Burszewski (lek.)
 – Mieczysław Chruściel (lek.)
 – Michał Jarosz (lek.)
 – Adam Kozłowski (lek. dent.)
 – Rafał Krysztopik (lek.)
 – Wojciech Witkiewicz (lek.)

z dnia 16.05.2022 r.

Obwieszczenie Nr 2/2022/IX-OKW
W SPRAWIE WYGAŚNIĘCIU MANDATU DELEGATA NA 
OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKAR-
SKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES IX KADENCJI ORAZ 
MANDATU CZŁONKA OKRĘGOWEGO SĄDU LEKAR-
SKIEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE 

NA OKRES IX KADENCJI 
Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1342), § 45 ust. 3 
Regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych, stano-
wiącego załącznik do uchwały nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. 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 (obwieszczenie Nr 7/16/VII 
Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.) oraz 
uchwały nr 6/2022/IX-OKW Okręgowej 
Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie z dnia 10 maja 2022 r. 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na 
okres IX kadencji oraz mandatu członka 
Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres 
IX kadencji, obwieszczam, co następuje:

§ 1.
Obwieszcza się wygaśnięcie uzyskanego 
przez dr n. med. Henryka Smulskiego 
mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie na okres IX kadencji oraz mandatu 
członka Okręgowego Sądu Lekarskiego 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres IX kadencji. 

Pełna treść publikowanych dokumentów znajduje się na http://www.oil.szczecin.pl/bip.

http://www.oil.szczecin.pl/bip
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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 ZAMIESZKANIA (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 przyjąłem/am do wiadomości, że jestem zobowiązany/a 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 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 ze zm.) (dotyczy zmiany danych 
osobowych, kontaktowych, uzyskanych specjalizacji, stopni, tytułów naukowych, dokumentów potwierdzających wykonywanie zawodu)

luty–maj 2022

AKTUALIZACJA DANYCH TELEADRESOWYCH

Czytelniczko, Czytelniku!

Zwracamy się z prośbą o aktualizację informacji teleadresowych. Zmiany, zweryfikowane przez profil zaufany, prosimy wysyłać 
drogą mailową na adres biura OIL w Szczecinie: biuro@oil.szczecin.pl lub o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest 
na stronie www OLI w zakładce: Załatw sprawy i wysłanie go pocztą na adres biura OIL w Szczecinie.

https://www.oil.szczecin.pl/artykul/zalatw-sprawy/oswiadczenie-dot-aktualizacji-danych-kontaktowych-zamieszczanych
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Okręgowa Izba Lekarska (OIL) z siedzibą w Szczecinie ul. Hen-
ryka Wieniawskiego 23, rozpoczęła swoją działalność od 1990 r. 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17.05.1989 r. o izbach lekar-
skich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.). Obecnie OIL dzia-
ła w oparciu o ustawę z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich 
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 168) oraz uchwałę Naczelnej Rady Le-
karskiej z dnia 24.02.2003 r. Nr 44-03-IV w sprawie zasad go-
spodarki finansowej samorządu lekarzy. OIL w Szczecinie nie 
podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Spełniając wymogi określone w art. 113 ust. 1 ustawy o po-
datku od towarów i usług, Okręgowa Izba Lekarska w Szczeci-
nie od 1.01.2018 r. korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT, 
o którym mowa w przywołanym artykule. 

Gospodarka finansowa Izby realizowana jest w oparciu o pre-
liminarz budżetowy ustalany na dany rok kalendarzowy. Preli-
minarz przyjęty przez Okręgową Radę Lekarska przedstawiany 
jest do zatwierdzenia przez Okręgowy Zjazd Lekarzy. Okręgowy 
Zjazd Lekarzy, zatwierdzając zaproponowany preliminarz budże-
towy, przyjmuje uchwałę zjazdową w tej sprawie.

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie w dniu 27.06.2018 r. wyraził zgodę na 
zakup nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Henryka 
Wieniawskiego 23, z przeznaczeniem jej na nową siedzibę OIL. 

Zakup nieruchomości i jej modernizacja były największym 
wyzwaniem finansowym i organizacyjnym Izby. Wszystkie wy-
datki zostały sfinansowane własnymi środkami, mimo zgody na 
zaciąganie kredytów lub pożyczek.

Sytuacja finansowa OIL w Szczecinie jest dobra. W poszcze-
gólnych latach VIII kadencji wypracowywany był dodatni wynik 
finansowy. 

Rok 2018 2019 2020 2021

Wynik 
finansowy 779 346,72 691 687,71 1 504 381,76 708 315,25

Działalność OIL w Szczecinie finansowana jest głównie 
ze składek członkowskich. Od 1.01.2015 r. wysokość składki 
członkowskiej wynosi 60 zł lub 10 zł (uchwała 27/14/VII Naczel-
nej Rady Lekarskiej z dnia 5.09.2014 r.). Z obowiązku opłacania 
składek zwolnieni są lekarze po ukończeniu 75. roku życia. Do-
datkowymi źródłami finansowania działalności Izby są wpływy z:
1) opłat z tytułu praktyk lekarskich,
2) opłat za wydane zaświadczenia i duplikaty,
3) organizacji szkoleń, 
4) opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną,
5) zwrotu kosztów postępowań przed OSL, ORZOZ,
6) wydanych akredytacji szkoleniowych,
7) refundacji i dopłat do działalności,
8) przychodów finansowych,
9) przychodów z działalności gospodarczej.

Rok 2018 2019 2020 2021

Przychody ogółem 4 448 294 4 450 963 4 576 680 4 529 158

w tym:

składki członkowskie 3 618 940 3 649 912 3 882 506 3 973 446

pozostałe przychody 829 354 801 051 694 174 555 712

Uzyskane przychody w pierwszej kolejności pomniejszane są 
o obowiązkowy odpis na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej. Odpis 
ten wynosi 15% od wpłaconej składki. 

Sprawozdanie finansowe
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie  
za lata 2018–2021

dr n. med. Maciej Górski

SPRAWOZDANIA
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Rok 2018 2019 2020 2021

Przychody 
ogółem 4 448 294 4 450 963 4 576 680 4 529 158

Odpis NIL 542 201 546 675 581 364 595 738

Przychody 
netto 3 906 093 3 904 288 3 995 316 3 933 420

Koszty działalności Samorządu Lekarskiego ponoszone są 
w związku z realizacją jej zadań statutowych. Wydatków zawsze 
było bardzo dużo. 

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie uchwałą nr 12/2019/VIII-Z z dnia 6.04.2019 r. przyznał 
Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie, Wice-
prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie, Sekreta-
rzowi Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie, Skarbnikowi 
Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie wynagrodzenia 
będące rekompensatą za pełnienie ww. funkcji w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Szczecinie. Wszystkie osoby wskazane w uchwale 
zrezygnowały z wynagrodzenia.

Rok 2018 2019 2020 2021

Wydatki 3 135 746 3 212 600 2 490 934 3 225 106

Na dzień 31.12.2021 r. w kasie i rachunkach bankowych Izba 
posiadała środki finansowe na łączną kwotę 3 454 037,20 zł. Mimo 
zakupu nieruchomości w 2018 r. stan środków finansowych za-
bezpiecza działalność OIL w Szczecinie. Wszystkie zobowiązania 
regulowane są terminowo. Izba nie posiada żadnych kredytów.

Rok 2018 2019 2020 2021

Środki finansowe 2 388 927 3 126 719 4 083 586 3 454 037

Na dzień 1.01.2018 r. wartość majątku trwałego brutto wynosiła 
2 768 485,86 zł. Wartość gruntów w cenie zakupu – 186 440,20 zł. 
Na dzień 31.12.2021 r. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 
posiadała majątek trwały o wartości nominalnej 11 186 350,04 zł. 

Została zakończona przebudowa i modernizacja obiektu biuro-
wego położonego w Szczecinie przy ul. Henryka Wieniawskiego 23. 
Obecnie mieści się tam siedziba OIL.

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12 2021 r., po rozlicze-
nie zakupu i modernizacji nieruchomości położonej w Szczecinie 
przy ul. Henryka Wieniawskiego 23 przedstawia się następująco:

Wartość brutto środków trwałych na 1.01.2021 r. 2 802 864,36

Zwiększenia w 2021 r. 6 882 851,82

Razem wartość środków trwałych na 31.12.2021 r. 9 685 716,18

Wartość umorzenia środków trwałych 1 474 453,93

Wartość netto 8 211 262,25

Grunty własne w cenie zakupu 1 500 633,86

Podsumowując można stwierdzić, że sytuacja finansowa 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie jest stabilna. Izba posiada 
środki finansowe zabezpieczające jej działalność. Wszystkie lata 
zamykały się dodatnim wynikiem finansowym. 

dr n. med. Maciej Górski

Sprawozdanie finansowe
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za rok 2021
Okręgowa Izba Lekarska działa obecnie w oparciu o ustawę z dnia 
2.12.2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 168) 
oraz uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24.02.2003 r. 
Nr 44-03-IV w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu 
lekarzy. OIL w Szczecinie nie podlega wpisowi do Krajowego 
Rejestru Sądowego i nie jest płatnikiem podatku VAT.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2021 r. Zostało ono sporządzone na podstawie 
ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z zasadami ra-
chunkowości, dopuszczonych ustawą o rachunkowości (uchwa-
ła Nr 59/2019/VIII „Zasady rachunkowości Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie”).

Działalność OIL w Szczecinie finansowa jest głównie ze skła-
dek członkowskich. Od 1.01.2015 r. wysokość składki członkow-
skiej wynosi 60 zł lub 10 zł (uchwała 27/14/VII Naczelnej Rady 
Lekarskiej z dnia 5.09.2014 r.). Z obowiązku opłacania składek 
zwolnieni są lekarze po ukończeniu 75. roku życia.

Dodatkowymi źródłami finansowania działalności są wpły-
wy z: opłat za szkolenia, zwrotu kosztów zasądzonych z postę-
powań przed OSL, opłat za opinie Komisji Bioetycznej oraz 
z działalności gospodarczej.

Uchwałą nr 101/2021/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie dokonano przesunięć wydatków pomiędzy po-
szczególnymi pozycjami budżetu:

• Zmniejszono koszty Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji 
o 100 000 zł, 

• Zmniejszono koszty Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego 
o 250 000 zł,

• Zmniejszono koszty Komisji Stomatologicznej o 100 000 zł,
• Zwiększono koszty w Rezerwie Budżetowej o 450 000 zł.

Preliminarz budżetowy na 2021 r. został przygotowany w ukła-
dzie zadaniowym. Wykonanie budżetu jest miernikiem efektyw-
ności realizacji poszczególnych zadań. Ze względu na pandemię 
COVID-19 zaplanowane zadania Komisji Problemowych nie 
mogły być w pełni realizowane. Dlatego podjęto decyzję o prze-
sunięciu wydatków. Zwiększenie pozycji „Rezerwa Budżetowa” 
umożliwiło sfinansowanie kosztów wyposażenia nowej siedziby 
z bieżących dochodów Izby.

W preliminarzu budżetowym na rok 2021 zakładano uzy-
skanie przychodów na poziomie 4 341 600 zł, natomiast wydatki 
szacowano na kwotę 4 340 288 zł, w tym:
a) obowiązkowy odpis na NIL – 532 500 zł,
b) pozostałe koszty – 3 807 788 zł.

Zaplanowany wynik finansowy na 2021 r. stanowił dochód 
w wysokości 1312 zł.

W 2021 r. OIL zrealizowała plan przychodów na poziomie 
104,32% założeń rocznych. Wydatki bez odpisu na NIL wynio-
sły 84,69%. 

SPRAWOZDANIA
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SPRAWOZDANIA
 Uchwałą nr 47/2021/VIII z dnia 7.05.2021 r. dzierżawca po-

mieszczeń Klubu Remedium został częściowo zwolniony z opłat 
za dzierżawę pomieszczeń oraz media:
• za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2021 r. obniżono 

czynsz z 3 500 zł do 1 050 zł,
• za ww. miesiące dzierżawca został zwolniony z opłat za ener-

gię elektryczną, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody. 
W 2021 r. przychody w OIL kształtowały się następująco:

Przychody Wykonanie

Działalność statutowa 4 170 295

Refundacje 226 380

Przychody finansowe 39 783

Działalność gospodarcza 89 342

Inne przychody 3 358

Razem 44 529 158

(1 zł różnicy w pozycji „przychody z działalności statutowej”  
wynika z zastosowanych zaokrągleń)

W 2021 roku odnotowano wyższe od założonych wpływy 
z tytułu składek członkowskich. W preliminarzu budżetowym 
przyjęto wpływy na poziomie 3 550 000 zł. Przychody ze składek 
w 2021 roku wyniosły 3 973 446 zł. 

Analiza salda na poszczególnych kontach pozwala na bieżące 
monitorowanie składek. W przypadku stwierdzenia zaległości, 
przekraczających 6 miesięcy rozpoczyna się procedurę windy-
kacyjną. Od zaległości naliczane są odsetki. 

We wrześniu 2020 roku wprowadzono indywidualne konta 
do wpłaty składek.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI  
SAMORZĄDU LEKARSKIEGO W 2021 ROKU

Uzyskane przychody w pierwszej kolejności pomniejszane są 
o obowiązkowy odpis na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej. Odpis 
ustalony w wysokości 15% naliczany jest od wpłaconej składki 
członkowskiej. W 2021 roku odpis wyniósł 595 738 zł. Jest on 
wyższy od planowanego o 11,88%. Wyższy odpis na NIL jest 
wynikiem wyższego przychodu z tytułu składek. 

Koszty działalności Samorządu Lekarskiego wyniosły 
1 047 959 zł i stanowią 69,43% planowanych wydatków. Ze wzglę-
du na COVID-19 Samorząd Lekarski nie mógł w pełni realizować 
zaplanowane zadania.

Na dzień 31.12.2021 roku w kasie i rachunkach bankowych 
IZBA posiadała środki finansowe na łączną kwotę 3 454 037,20 zł, 
w tym: 

Kasa 22 403,22

Bank Pekao SA 761 100,94

ING Bank Śląski 2 612 013,04

PEKAO – dobry zysk (lokata) 58 517,54

ING Bank Śląski (lokata) 2,46

Na dzień 31.12.2021  roku Okręgowa Izba Lekarska 
w a Szczecinie posiadała majątek trwały o wartości nominalnej 
11 186 350,04 zł. 

Została zakończona przebudowa i  modernizacja obiek-
tu biurowego, położonego w  Szczecinie, przy ul. Henryka 
Wieniawskiego 23. Obecnie mieści się tam siedziba OIL.

Nieruchomość Wieniawskiego 23 –  
rozliczenie wydatków inwestycyjnych

Koszty zakupu nieruchomości

Lp. Nazwa Koszty zakupu Pozostałe koszty Razem

1 Budynek 
biurowy 4 387 500 95 232,19 4 482 732,19

2 Budynek 
garażowy 160 000 3 477,43 163 477,43

3 Ogrodzenie 33 300 716,33 34 016,33

4 Parkingi 132 930 2 891,35 135 821,35

5 Grunty 1 286 270 27 923,66 1 314 193,66

 Razem 6 000 000 130 240,96 6 130 240,96

Koszty modernizacji budynku biurowego

 Prace 
projektowe Rozbudowa Pozostałe 

koszty Razem

2018 12 703,99   12 703,99

2019 46 986  276 472 62

2020 26 937 552 850,55 1 728 581 515,55

2021 25 215 1 398 389,94 1 718,04 1 425 322,98

Razem 111 841,99 1 951 240,49 3 722,04 2 066 804,52

Wartość nieruchomości przekazanej do użytkowania

Lp. Nazwa Koszty 
zakupu

Pozostałe 
koszty Razem

1 budynek biurowy 4 387 500 2 162 036,71 6 549 536,71

2 budynek garażowy 160 000 3 477,43 163 477,43

3 ogrodzenie 33 300 716,33 34 016,33

4 parkingi 132 930 2 891,35 135 821,35

5 grunty 1 286 270 27 923,66 1 314 193,66

 Razem 6 000 000 2 197 045,48 8 197 045,48

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12 2021 r., po rozlicze-
nie zakupu i modernizacji nieruchomości położonej w Szczecinie 
przy ul. Henryka Wieniawskiego 23.

Wartość brutto środków trwałych na 1.01.2021 r. 2 802 864,36

Zwiększenia w 2021 r. 6 882 851,82

Razem wartość środków trwałych na 31.12.2021 r. 9 685 716,18

Wartość umorzenia środków trwałych 1 474 453,93

Wartość netto 8 211 262,25

Grunty własne w cenie zakupu 1 500 633,86

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie działalność za rok 
2021 zamknęła z dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 
708 315,25 zł.

dr n. med. Maciej Górski
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Okręgowa Komisja Rewizyjna VIII kadencji 
pracowała w składzie:
1. lek. Małgorzata Wiatrow – Przewod-

nicząca
2. dr n. med. Katarzyna Blicharska-Czu-

bara – Wiceprzewodnicząca
3. dr n. med. Jan Markowicz – Wiceprze-

wodniczący 
4. lek. Ewa Kiedrowska – Sekretarz
5. lek. Wiesław Sarapak – Członek 

Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie realizowała swoje 
ustawowe zadania, tj.
1) kontrolowała działalność finansową 

i gospodarczą Izby,
2) wyniki kontroli za poszczególne lata 

przedstawiała Okręgowemu Zjazdo-
wi Lekarzy i wnosiła o udzielenie 
absolutorium Okręgowej Radzie Le-
karskiej.
Działalność kontrolna realizowana była 

cyklicznie. Kontroli podlegało wykonanie 

planów budżetowych, zarówno po stro-
nie przychodów, jak i wydatków. Komisja 
Rewizyjna pozytywnie oceniała sposób 
windykacji składek członkowskich, które 
są podstawowym źródłem finansowania 
działalności Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie. 

W zakresie kosztów sprawdzano zgod-
ność ponoszonych wydatków z celami sta-
tutowymi, określonymi w ustawie o izbach 
lekarskich. OIL w Szczecinie działała 
w oparciu o uchwałę nr 44-03-IV Naczel-
nej Izby Lekarskiej z dnia 24.02.2003 r. 
w sprawie zasad gospodarki finansowej 
samorządu lekarskiego.

W 2018 r. OIL w Szczecinie zakupi-
ła nieruchomość położoną w Szczecinie 
przy ul. Wieniawskiego 23. W okresie 
2018–2021 w obiekcie prowadzone były 
prace budowlane. Zakup i modernizacja 
oraz wyposażenie nowej siedziby zreali-
zowane były z własnych środków.

Realizacja inwestycji kosztowała Izbę 
8 197 045,48 zł.

Mimo wysokich kosztów, na koniec 
2021 r. na rachunkach bankowych ulo-
kowano kwotę 3 454 037,20 zł.

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 
wszystkie zobowiązania realizuje w ter-
minie. Nie posiada żadnych zaległości 
finansowych. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie oce-
nia działalność Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie w zakresie gospodarki 
finansowej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej składa-
ją serdeczne podziękowania za wieloletnią 
współpracę Pani Prezes i wszystkim pra-
cownikom Izby. 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie
lek. Małgorzata Wiatrow

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i Budżetowy  
za okres VIII Kadencji 2018–2021

Okręgowa Komisja Rewizyjna VIII kadencji pracowała w składzie:
1. Małgorzata Wiatrow – Przewodnicząca
2. Katarzyna Blicharska-Czubara – Wiceprzewodnicząca 
3. Jan Markowicz – Wiceprzewodniczący
4. Ewa Kiedrowska – Sekretarz
5. Wiesław Sarapak – Członek

Komisja Rewizyjna oceniała wykonanie budżetu Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie oraz gospodarowanie środkami 
finansowymi za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Podstawowym źródłem finansowania działalności Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie są składki członkowskie wpłacane 
przez zrzeszonych lekarzy i lekarzy dentystów, w wysokości okre-
ślonej przez Naczelną Izbę Lekarską. W 2021 r. przychód z tytułu 
wpłat składek członkowskich wyniósł 3 973 445,88 zł, w tym:
a) 4 001 615,95 zł – wpłaty,
b) 28 170,07 zł – zwroty nadpłaconych składek.

Osiągnięty przychód był wyższy od planowanego o 423 446,88 zł 
i stanowi 111,93% założonego planu.

Pozostałe przychody, w tym m.in.:
a) refundacja Ministerstwa Zdrowia,
b) refundacja kosztów organizacji stażu,
c) opinie Komisji Bioetycznej,
d) działalność gospodarcza, 

e) przychody finansowe 
wyniosły 555 711,84 zł.

Łącznie przychody w 2021 r. wyniosły 4 529 157,72 zł.
Podstawowym obciążeniem finansowym Izby był obowiązkowy 

odpis (15%) z tytułu składek członkowskich na rzecz Naczelnej 
Izby Lekarskiej. W 2021 r. wyniósł 595 737,86 zł. Jest on wyższy 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
za rok 2021

lek. Wiesław Sarapak
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Skład Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie VIII kadencji przedstawiał się 
następująco:
• Okręgowa Rada Lekarska w składzie:

 – Prezes – dr n. med. Magda Wiśniewska
 1. Wiesław Kupiński (lek.) – Wiceprezes 

 2. Krzysztof Rękawek (lek.) –
  Wiceprezes
 3. Łukasz Tyszler (lek. dent.) –
  Wiceprezes
 4. Maciej Górski (lek. dent.) – Skarbnik
 5. Grzegorz Czajkowski (lek.) – 
  Sekretarz
 6. Michał Bielewicz (lek.) – 
  z-ca Sekretarza
 7. Michał Bulsa (lek.)
 8. Aneta Cymbaluk-Płoska (lek.)
 9. Sławomir Cyprys (lek.)
 10. Zenon Czajkowski (lek.)
 11. Karolina Dudka (lek. dent.)
 12. Wiesława Fabian (lek.)
 13. Adam Kozłowski (lek. dent.)
 14. Magdalena Mączka (lek.)
 15. Mariusz Pietrzak (lek.)
 16. Karol Ptak (lek.)
 17. Maciej Romanowski (lek.)
 18. Agnieszka Ruchała-Tyszler (lek. dent.)
 19. Rafał Rzepka (lek.)
 20. Franciszka Siadkowska (lek.)
 21. Krzysztof Sommerfeld (lek.)

 22. Tadeusz Sulikowski (lek.)
 23. Iwona Szydłowska (lek.)
 24. Małgorzata Szydłowska (lek. dent.)
 25. Monika Szymańska (lek.)
 26. Jerzy Szymczak (lek. dent.)
 27. Beata Urbańska (lek. dent.)
 28. Jerzy Wiatrow (lek.)
 29. Mariusz Zarzycki (lek.)
 30. Marleta Zienkiewicz (lek.)
• Prezydium ORL w składzie:

 – Prezes – dr n. med. Magda Wiśniewska
 1. Wiesław Kupiński (lek.) – Wiceprezes
 2. Krzysztof Rękawek (lek.) – 
  Wiceprezes
 3. Łukasz Tyszler (lek. dent.) – 
  Wiceprezes
 4. Maciej Górski (lek. dent.) – 
  Skarbnik
 5. Grzegorz Czajkowski (lek.) – 
  Sekretarz
 6. Michał Bielewicz (lek.) – 
  z-ca Sekretarza
 7. dr n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska
 8. lek. Sławomir Cyprys

Sprawozdanie z działalności  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
VIII kadencji (stan na 18.02.2022 r.)

od zakładanego w preliminarzu, proporcjonalnie do wzrostu 
wpływów z tytułu składek członkowskich. 

Po odliczeniu obowiązkowego odpisu na rzecz NIL, pozostałe 
koszty wyniosły 3 225 104,61 zł, co stanowi 84,69% planowa-
nych wydatków. 

Na dzień 31.12.2021 r. OIL w Szczecinie dysponowała środ-
kami finansowymi w kwocie 3 454 037,20, w tym:

Kasa 22 403,22

Bank Pekao SA 761 100,94

ING Bank Śląski 2 612 013,04

PEKAO – dobry zysk (lokata) 58 517,54

ING Bank Śląski (lokata) 2,46

W ciągu roku stan środków będących w dyspozycji OIL 
w Szczecinie zmniejszył się o 629 549,49 zł.

W 2018 r. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zakupiła 
nieruchomość z przeznaczeniem jej na nową siedzibę. Po zakoń-
czeniu modernizacji nieruchomość została oddana do użytko-
wania. Wartość inwestycji wyniosła 8 197 045,48 zł.

Wartość brutto środków trwałych na 1.01.2021 r. 2 802 864,36

Zwiększenia w 2021 r. 6 882 851,82

Razem wartość środków trwałych na 31.12.2021 r. 9 685 716,18

Wartość umorzenia środków trwałych 1 474 453,93

Wartość netto 8 211 262,25

Grunty własne w cenie zakupu 1 500 633,86

Poniesione wydatki na zakup wyposażenia do nowej siedzi-
by oraz koszty przeprowadzki zostały sfinansowane dochodami 
z 2021 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie działalność za rok 
2021 zamknęła z dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 
708 315,25 zł.

Wnioski:
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskuje do Okręgowego 

Zjazdu Lekarzy o przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu wyko-
nania budżetu za 2021 r.

2. Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeznaczenie 
wypracowanego zysku za 2021 r. na zwiększenie funduszu 
statutowego OIL.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna występuje do Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy z wnioskiem o udzielenie Okręgowej Radzie 
Lekarskiej absolutorium za 2021 r.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

lek. Małgorzata Wiatrow

dr hab. n. med. Magda Wiśniewska
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 9. dr n. med. Mariusz Pietrzak
 10. dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
 11. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski
 12. dr n. med. Mariusz Zarzycki

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
i Prezydium odbyły w trakcie VIII kadencji 
92 posiedzenia. Średnia frekwencja na 
posiedzeniach wyniosła 70%.

Trwająca od marca 2020 r. epide-
mia COVID-19 znacznie utrudniła wy-
konywanie statutowej działalności Izby. 
Wprowadzane przez Rząd ograniczenia 
spowodowały konieczność dokonania 
zmian w sposobie organizacji niektórych 
działań Izby. Celem zapewnienia płynnego 
funkcjonowania Izby posiedzenia Rady 
i Prezydium odbywały się w większości 
w formie online. Wdrożono również system 
głosowania obiegowego. Pomimo ograni-
czeń wprowadzonych w funkcjonowaniu 
Biura, zapewniono pełną dostępność do 
załatwienia wszystkich spraw przez leka-
rzy i lekarzy dentystów poprzez wdrożenie 
w formie rotacyjnej pracy zdalnej, a w przy-
padku porad prawnych – umożliwienie 
pomocy prawnej w formie telefonicznej 
i mailowej. Dodatkowo w każdym wydaniu 
Vox Medici publikowane były artykuły przy-
gotowane przez kancelarię prawną Izby.

Decyzje, jakie podejmowane były nie-
mal na wszystkich posiedzeniach, zarówno 
Rady, jak i jej Prezydium, dotyczyły:
• zmian w okręgowym rejestrze lekarzy 

i lekarzy dentystów, 
• zmian w rejestrze podmiotów wykonu-

jących działalność leczniczą – prakty-
kach lekarskich,

• zmian w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe le-
karzy i lekarzy dentystów.

Łącznie podjęto 3659 uchwał, w tym:
• 1798 uchwał dot. zmian w Okręgowym 

Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów, 
• 486 uchwał dot. rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą – 
praktyk lekarskich, 

• 88 uchwał dot. podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe lekarzy 
i lekarzy dentystów,

• 579 uchwał w pozostałych sprawach.
Desygnowano 73 przedstawicieli Okrę-

gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do 
składów komisji konkursowych na stanowi-
ska dyrektora lub z-cy dyrektora podmiotu 
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, 
ordynatora oddziału, pielęgniarki naczel-
nej, pielęgniarki oddziałowej i położnej 
oddziałowej oraz 3 przedstawicieli do rad 
społecznych podmiotów leczniczych nie-
będących przedsiębiorcą.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
zaopiniowała 41 kandydatów na stanowiska 
konsultantów wojewódzkich w poszcze-
gólnych dziedzinach medycyny. Wydanie 
opinii poprzedzone było każdorazowo spot-
kaniem z kandydatem na posiedzeniu Rady 
lub Prezydium. Ponadto rekomendowa-
nych zostało przez Radę 14 członków OIL 
w Szczecinie na konsultantów krajowych.

Wydawane były także opinie o kan-
dydatach na lekarzy i biegłych sądowych. 
W okresie sprawozdawczym ORL w Szcze-
cinie opiniowała 3 kandydatów na biegłych 
sądowych i 3 na lekarzy sądowych. 

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
wystawiła na podstawie przepisów UE: 
399 zaświadczeń potwierdzających formal-
ne kwalifikacje członków OIL w Szczecinie 
i dot. ich postawy etycznej. Przekazywanie 
informacji o lekarzach lub potwierdzanie 
ich kwalifikacji innym państwom Unii Eu-
ropejskiej odbywało się również za pomocą 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym („IMI”).

Wydanych zostało 507 zarządzeń Pre-
zesa ORL w Szczecinie. Większość z nich 
dotyczyła skreślenia z listy członków Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z po-
wodu przeniesienia się lekarza do innej 
izby (197 zarządzeń), zrzeczenia się prawa 
wykonywania zawodu (334 zarządzenia), 
śmierci lekarza (272 zarządzenia).

Rada VIII kadencji kontynuowała, za-
początkowaną jeszcze w VII kadencji, eg-
zekucję zaległych składek członkowskich. 
W okresie sprawozdawczym wysłanych 
zostało 4030 pism upominających do opła-
cania składek, tj. o 15% więcej niż w po-
przedniej kadencji. Podejmowane działania 
spowodowały wzrost ściągalności należno-
ści. W 2021 r. ściągalność składek wyniosła 
87% (nie wliczając opłaconych zaległości 
składkowych z lat ubiegłych), tj. była o 7,5% 
wyższa niż w poprzedniej kadencji.

Z każdym rokiem wzrastała również 
liczba udzielonych przez Komisję Socjalną 
ORL w Szczecinie:
• świadczeń pieniężnych po narodzinach 

lub adopcji dziecka,
• zasiłków pogrzebowych po zmarłym 

lekarzu – członku OIL w Szczecinie 
przyznawanych rodzinie lekarza, 

• zapomóg finansowych wypłacanych 
w sytuacjach losowych lub z powodu 
ubóstwa, niepełnosprawności, długo-
trwałej lub ciężkiej choroby.
W okresie sprawozdawczym Komisja 

Socjalna rozpatrzyła ponad 600 podań.
Wykorzystując uprawnienia wynikające 

z ustawy o izbach lekarskich w zakresie 

działania na rzecz ochrony zawodu lekarza 
oraz interesów indywidualnych i zbioro-
wych członków samorządu lekarzy, a także 
zajmowania stanowiska w zakresie organi-
zacji ochrony zdrowia i opiniowania pro-
jektów aktów prawnych, Okręgowa Rada 
Lekarska w Szczecinie i jej Prezydium 
podejmowały szereg stanowisk i apeli. 
Łącznie w okresie sprawozdawczym wy-
danych zostało 26 stanowisk i 9 apeli, 
w większości odnoszących się do projek-
tów zmian w systemie opieki zdrowotnej 
i wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza 
dentysty oraz sytuacji związanej z koro-
nawirusem SARS-CoV-2. Między innymi 
podjęto stanowisko w przedmiocie projektu 
rozporządzenia Rady Ministrów ws. usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, dotyczące znaczącego ograni-
czenia wolności poruszania się po teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, występując 
w obronie interesów lekarzy pracujących 
po drugiej stronie naszej granicy, którzy 
w związku z epidemią podlegali obowiąz-
kowej kwarantannie. Wobec braku oczeki-
wanej zmiany ww. rozporządzenia 8 maja 
2020 r. na przejściu granicznym w Lubie-
szynie odbył się protest medyków, w któ-
rym udział wzięli przedstawiciele Rady. 
Dopiero rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, zniesiony został obowiązek pod-
dania się kwarantannie przez pracowników 
medycznych wracających do kraju.

Rada poparła również 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, polegającą 
na urealnieniu wysokości kontraktów do 
aktualnych kosztów ich realizacji.

W trakcie VIII kadencji ORL w Szcze-
cinie aktywnie włączała się w akcje ogól-
nopolskie oraz kampanie informacyjne 
prowadzone na terenie Szczecina. 

W 2018 r. w związku z uaktywnieniem 
się ruchów antyszczepionkowych, Rada 
uczestniczyła w działaniach promujących 
szczepienia ochronne. W 2019 r., w ra-
mach akcji „Kocham, więc szczepię”, 
na Jasnych Błoniach zorganizowaliśmy 
we współpracy z Parlamentem Studen-
tów PUM w Szczecinie „Dzień Zdrowia”. 
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Mieszkańcy Szczecina mieli możliwość 
bezpłatnie wykonać pomiar ciśnienia tęt-
niczego, saturacji oraz badanie poziomu 
glukozy we krwi. Można było porozmawiać 
o szczepieniach ochronnych z lekarzami 
specjalistami w dziedzinie pediatrii, chorób 
zakaźnych oraz pediatrii metabolicznej. 
Zbierane były również podpisy pod pro-
jektem ustawy przygotowanym w ramach 
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej 
„Szczepimy, bo myślimy”. W ramach akcji 
zbierania podpisów pod ww. projektem 
ustawy rozpoczętej przez ORL w Szcze-
cinie jeszcze w 2018 r. i kontynuowanej do 
kwietnia 2019 r. – dzięki zaangażowaniu 
członków izby – udało się zebrać łącznie 
ponad 4200 podpisów. 

W 2019 r. Okręgowa Rada Lekarska 
w Szczecinie przyłączyła się również do 
kampanii informacyjnej dot. Szpitalnych 
Oddziałów Ratunkowych, rolą której była 
poprawa sytuacji na SOR-ach oraz uświa-
domienie pacjentom możliwości korzysta-
nia z nocnej i świątecznej pomocy oraz 
kampanii społecznej „Wspólne Święta”, 
poruszającej problem pozostawiania osób 
starszych w szpitalach w okresie świątecz-
nym. Dzięki nam na pięciu nośnikach 
reklamowych zlokalizowanych na przy 
głównych ulicach Szczecina eksponowa-
ne były plakaty informujące o pracy na 
SOR-ach oraz wydrukowane zostały pla-
katy informacyjne dot. kampanii „Wspólne 
święta”, które następnie przekazane zostały 
do wszystkich szpitali z terenu objętego 
właściwością naszej izby.

W 2020 r., po wprowadzeniu stanu 
epidemii w związku z COVID-19, działa-
nia Rady skupione były przede wszystkim 
na wsparciu wszystkich potrzebujących 
lekarzy. W ramach prowadzonych w tym 
zakresie 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 
narażonych na jej skutki. Do izby wpły-
nęły 64 oferty udostępnienia mieszkań/
pokoi bezpłatnie lub odpłatnie. Na nasz 
apel odpowiedział również Prezydent 
Miasta Szczecin Piotr Krzystek, który 
oddał do dyspozycji personelu medycz-
nego 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 
skierowany opublikowany został apel 
o poszukiwaniu wolontariuszy oferu-
jących pomoc lekarzom w zrobieniu 
zakupów, opieki nad ich dziećmi lub 
zwierzętami. Udało nam się zebrać 
oferty 79 wolontariuszy;

• „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 prywat-
nie (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 i do-
browolne 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 osoby chętne kierował 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. dystrybuowa-

liśmy otrzymane od Fundacji Lekarze Le-
karzom przy NIL dzięki darowiźnie Kulczyk 

Foundation środki ochrony osobistej. Łącz-
nie przekazanych zostało do szpitali oraz 
rozdysponowanych indywidualnie wśród 
członków naszej izby czynnych zawodowo 
34 000 maseczek chirurgicznych, 50 400 
masek FFP N95, 3350 kombinezonów, 
3200 gogli oraz 3400 przyłbic. Powyższe 
nastąpiło w oparciu o rekomendacje Ze-
społu powołanego uchwałą nr 49/20/P-VIII 
Prezydium NRL z 19.03.2020 r. dotyczą-
ce 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 zo-
stało 3484 członków naszej izby, w tym 
2706 lekarzy oraz 778 lekarzy dentystów. 
Otrzymane dodatkowo w sierpniu 2020 r. 
półmaski filtrujące FFP2 z Fundacji Leka-
rze Lekarzom przy NIL w ilości 5520 szt. 
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 pa-
kiet 3 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 
została nowelizacja „ustawy covidowej”. 
Z momentem jej wejścia w życie nałożony 
został na izby lekarskie obowiązek przeka-
zania 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 
przekazać, znalazł się lekarz lub lekarz den-
tysta, spełniający przesłanki wyłączające 
do skierowania do pracy przy zwalczaniu 
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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 przesyłanie stosownych oświadczeń na 
opracowanym przez nas wzorze. Na nasz 
apel odpowiedziało 1235 lekarzy i lekarzy 
dentystów.

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 szczepienia przeciw 
grypie, dedykowane Seniorom. Szczepienia 
były przeprowadzone w NZOZ Przychodnia 
Medycyny Rodzinnej W. Fabian Spółka 
jawna w Szczecinie. Ze szczepionek sko-
rzystało 169 członków OIL w Szczecinie.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
VIII kadencji kontynuowała również kie-
runki działań podjęte przez ORL VII ka-
dencji w zakresie: poszerzonego zakresu 
i dostępu do obsługi prawnej oraz posze-
rzenia zakresu ofert szkoleniowych dla 
lekarzy i lekarzy dentystów. 

Od 2015 r. radcy prawni izby udziela-
ją porad i konsultacji prawnych nie tylko 
w sprawach związanych z wykonywaniem 
zawodu lekarza, ale również w innych 
sprawach związanych ze sferą prywatną. 
W latach 2018–2021, w czasie trwania 
VIII kadencji, udzielonych zostało łącznie 
1677 porad prawnych, tj. o 263 więcej niż 
w poprzedniej kadencji.

Od 2019 r. dokonano zmian organiza-
cyjno-kadrowych w biurze Izby. Rada posta-
nowiła zlecić obsługę księgową Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie podmiotowi 
zewnętrznemu. W maju podpisana zosta-
ła na czas określony z PROCURA Spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Sownie umowa w zakresie kom-
pleksowej obsługi księgowej izby.

W zakresie oferty szkoleniowej dla 
lekarzy i lekarzy dentystów organizowa-
ne były warsztaty psychologiczne oraz 
cykl szkoleń prawnych, kursy z USG oraz 
z pierwszej pomocy, kursy specjalizacyj-
ne z „Przetaczania krwi i jej składników” 
i „Ratownictwa medycznego”, kursy ze 
szczepień ochronnych, kursy szczepień 
dla lekarzy, e-zwolnień oraz szereg szko-
leń dedykowanych wyłącznie dentystom. 
W związku z wejściem w życie unijnego 
rozporządzenia dotyczącego ochrony da-
nych osobowych, ORL w Szczecinie chcąc 
przybliżyć członkom OIL tematykę RODO 

oraz pomóc w dostosowaniu prowadzo-
nych przez nich działalności leczniczych 
do wymogów RODO zorganizowała rów-
nież szereg warsztatów w tym zakresie. 
Łącznie w VIII kadencji w 120 szkoleniach 
organizowanych przez Komisję Kształce-
nia Podyplomowego wzięło udział 3699 
osób. Należy nadmienić, że cieszy bar-
dzo duża liczba przeszkolonych lekarzy 
i lekarzy dentystów pomimo wprowadzo-
nych w 2020 r. ograniczeń w organizacji 
szkoleń w związku z COVID-19. Liczba 
przeszkolonych w VIII kadencji jest jedynie 
o 285 osób mniejsza niż w czasie trwania 
VII kadencji ORL.

W latach 2018–2019 organizowane 
były imprezy sportowe o zasięgu ogól-
nopolskim i regionalnym (w siatkówce, 
w golfie, w żeglarstwie), imprezy kultu-
ralne (Międzynarodowy Konkurs Lekarzy 
Śpiewających „Musica mores confirmat”) 
i  imprezy integracyjne (z okazji: Dnia 
Dziecka, Pożegnania Lata oraz Mikoła-
jek). Okręgowa Rada Lekarska w Szczeci-
nie wspierała również działania naszego 
Chóru Remedium odnoszącego sukcesy 
nie tylko na arenie polskiej, ale również 
na międzynarodowych festiwalach i kon-
kursach chóralnych. Nie zapominaliśmy 
także o naszych Seniorach, organizując 
comiesięczne spotkania w klubie Reme-
dium, wycieczki integracyjne i turnusy 
rehabilitacyjne. Niestety, od marca 2020 r. 
z uwagi na panującą epidemię COVID-19 
musieliśmy znacznie ograniczyć, a nawet 
wstrzymać organizację wszelkiego rodzaju 
imprez integracyjnych.

Wskazać należy, że w okresie VIII ka-
dencji ORL w Szczecinie była także organi-
zatorem wielu uroczystości. Z wyłączeniem 
2020 r. corocznie uroczyście i w obecności 
wielu znamienitych gości, wręczane były 
młodym lekarzom i lekarzom dentystom 
rozpoczynającym zawodową przygodę 
 z medycyną Prawa Wykonywania Zawodu. 
Obchodziliśmy również jubileusze 50-lecia 
dyplomu członków OIL w Szczecinie, któ-
rym tradycyjnie zostały wręczone statuetki 
ESKULAPA. W 2018 r. uhonorowanych 
zostało 68 członków naszej izby, w 2019 r. – 
54 członków, w 2021 r. – 110 członków 
(dwa roczniki z uwagi na odstąpienie od 
organizacji uroczystości w 2020 r.).

Pamiętaliśmy także o naszych najstar-
szych Seniorach, którzy ukończyli 90 lat, 
kierując do każdego z nich list gratula-
cyjny i przekazując upominek pieniężny. 
Jeśli stan zdrowia Jubilata oraz sytuacja 
epidemiczna na to pozwalała odbywało 
się to podczas spotkań Koła Seniora ORL 

w Szczecinie. Z zadowoleniem stwierdza-
my, że z każdym rokiem liczba członków 
OIL w Szczecinie obchodzących 90. uro-
dziny jest wyższa. W 2021 r. mieliśmy 
24 Jubilatów.

Od 2019  r. umożliwiliśmy działal-
ność Koła Historycznego, zadaniem 
którego jest gromadzenie i  archiwiza-
cja danych historycznych, propagowa-
nie wiedzy historycznej dotyczącej życia 
oraz osiągnięć naukowych i medycznych 
polskich lekarzy i  lekarzy dentystów – 
szczególnie członków OIL w Szczecinie. 
Sympatycy historii medycyny mieli więc 
możliwość spotkać się z  siedzibie izby  
i wysłuchać wykładów nt. znanych postaci 
medycyny.

Ponadto wiele działań i inicjatyw po-
dejmowanych było przez poszczególne Ko-
misje problemowe i Koła Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie, których szcze-
gółowe sprawozdania stanowią odrębne 
opracowania.

Na posiedzeniach Rady wręczane 
były również nagrody specjalizacyjne 
przyznawane za zdany z wyróżnieniem 
i z wynikiem bardzo dobrym egzamin spe-
cjalizacyjny, po odbyciu szkolenia specja-
lizacyjnego. Tradycyjnie Rada wyróżniała 
też młodych lekarzy i lekarzy dentystów, 
którzy uzyskali najlepszy wynik na LEK 
i LDEK spośród zdających członków OIL 
w Szczecinie. 

W 2020 r. Okręgowa Rada Lekarska 
w Szczecinie na wniosek Kapituły Hono-
rowego Członka OIL w Szczecinie przy-
znała prof. dr. hab. n. med. Tomaszowi 
Grodzkiemu tytuł Honorowego Członka 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. 

Chcąc w sposób szczególny wyróżnić 
i uhonorować lekarzy i lekarzy dentystów 
uznanych za najlepszych w przekazywa-
niu wiedzy i kwalifikacji zawodowych po-
czątkującym adeptom sztuki lekarskiej 
lub zasłużonym w organizacji szkolenia 
i kształcenia ustawicznego lekarzy i leka-
rzy dentystów, Okręgowa Rada Lekarska 
w Szczecinie uchwałą Nr 32/2019/VIII 
z  dnia 24.04.2019 r. ustanowiła regu-
lamin przyznawania tytułu „Mentora”. 
Tytuł ten przyznawany od 2020 r. ma 
na celu podkreślenie ważnej roli, jaką 
pełnią opiekunowie stażu, kierowni-
cy specjalizacji oraz osoby aktywnie 
uczestniczące w organizacji medycznego 
kształcenia podyplomowego. Pierwszy raz  
w 2020 r. tytuł „Mentora” przyznany zo-
stał: lek. Joannie Łaseckiej-Zadrożnej oraz 
lek. Iwonie Witkiewicz. W 2021 r. ORL 
uhonorowała tym tytułem prof. dr hab. 
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n. med. Jadwigę Buczkowską-Radlińską, 
prof. dr hab. n. med. Martę Wawrzynowicz-
-Syczewską oraz dr. n. med. Łukasza Jodko. 
Niestety, epidemia uniemożliwiła uroczyste 
wręczenie ww. odznaczeń, które zmuszeni 
byliśmy odłożyć w czasie.

Działając z  upoważnienia Okręgo-
wego Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie, 
okres VIII kadencji to także czas poszu-
kiwań nowej siedziby dla Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie. Działania Rady 
w 2018 r. koncentrowały się na znalezie-
niu nieruchomości z przeznaczeniem na 
nową siedzibę Izby. Po kilkuletnich sta-
raniach, za zgodą Nadzwyczajnego Okrę-
gowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się 
27.06.2018 r., został zakupiony budynek 
przy ul. Wieniawskiego 23. Od 8 sierpnia 
2018 r. izba jest jego właścicielem. I choć 
nowo nabyty budynek był w bardzo dobrym 
stanie, konieczna była jego przebudowa 
i  modernizacja, w  tym zamontowanie 
windy zewnętrznej. Mając na uwadze 
dużą działkę, na której znajduje się ww. 
nieruchomość, zdecydowano się na budowę 
zewnętrznej sali konferencyjnej połączo-
nej z budynkiem głównym. W związku 
z powyższym podjęte zostały działania 
mające na celu wyłonienie pracowni ar-
chitektonicznej do wykonania projektu, 
kompletnej wielobranżowej dokumentacji 
projektowej wraz z kosztorysami inwestor-
skimi i uzyskanie prawem wymaganych 
pozwoleń oraz wyłonienie inspektora nad-
zoru inwestorskiego. W 2019 r. opraco-
wana została kompletna dokumentacja 
projektowa niezbędna do uzyskania po-
zwolenia na budowę oraz przygotowane 
zostały przedmiary, projekty wykonawcze 
oraz kosztorysy inwestorskie – wszystkie 
z podziałem na dwa etapy (I etap – prze-
budowa i modernizacja bud istniejącego 
wraz z montażem windy; II etap – do-
budowa sali konferencyjnej, wyburzenie 
garaży oraz zagospodarowanie terenu). 
Z kosztorysów inwestorskich jednoznacznie 
wynikało, że całość inwestycji przekroczy 
pierwotnie zakładane koszty. I choć prace 
architektoniczne związane przygotowa-
niem projektu budowlanego związanego 
z inwestycją zakończone zostały w czerw-
cu 2019 r. i w tym czasie również został 
złożony wniosek o wydanie pozwolenia na 
budowę, rozpoczęcie prac budowlanych 
niestety nie nastąpiło w 2019 r. W wyni-
ku licznych uwag do projektu budowla-
nego zgłaszanych w toku prowadzonego 
postępowania administracyjnego wielo-
krotnie przez Wspólnotę Mieszkaniową 
nieruchomości przy ul. Wieniawskiego 22a 

w Szczecinie wydanie nieprawomocnej de-
cyzji przez organ I instancji zezwalającej na 
przebudowę nastąpiło dopiero w grudniu 
2019 r. W ocenie Rady wszystkie wnio-
ski Wspólnoty Mieszkaniowej kierowane 
do organu rozpatrującego naszą sprawę 
były bezzasadne i zmierzające jedynie do 
przedłużenia postępowania. Wobec braku 
ostatecznego pozwolenia na budowę, mimo 
zgormadzonej już kompletnej dokumentacji 
projektowej obejmującej projekty wykonaw-
cze i przedmiary wszystkich branż oraz 
kosztorysy inwestorskie niemożliwe było 
w 2019 r. podjęcie jakichkolwiek działań 
skutkujących ogłoszeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych (w ramach etapu I) 
i wyborem firmy budowlanej. Powyższe 
okoliczności nie pozwoliły zrealizować 
przyjętego założenia dot. przeniesienia sie-
dziby OIL w Szczecinie jeszcze w 2019 r. 
Po uprawomocnieniu się pozwolenia na 
budowę, ORL w Szczecinie, w pod koniec 
lutego 2020 r. zadecydowała o ogłoszeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych wcho-
dzących w zakres zadania inwestycyjne-
go pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa 
budynku biurowego o salę konferencyjną, 
wyburzenie budynku garażowego, przebu-
dowa zagospodarowania i infrastruktu-
ry” – ETAP 1. W związku z wpłynięciem 
tylko jednej oferty, której kwota znacząco 
przekraczała ujęte w kosztorysach inwe-
storskich koszty w kwietniu unieważnio-
ne zostało ww. postępowanie i ogłoszone 
nowe. Na opublikowane ponownie ogłosze-
nie w sprawie postępowania o udzielenie 
zamówienia na wykonanie robót budow-
lanych złożone zostały 4 oferty, z których 
wybrana został oferta Firmy Handlowo-
-Usługowej „GEKO” Wojciech Gryczka. 
Umowa na roboty budowlane podpisana 
została 22.07.2020 r., co zapoczątkowa-
ło prace budowlane związane z realiza-
cją I ETAPU. I choć pierwotny termin 
zakończenia prac przewidziany umową 
wyznaczony był na koniec grudnia, nieste-
ty w związku z koniecznością wykonania 
robót zamiennych i dodatkowych, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawar-
cia umowy z wykonawcą robót budowlanych 
konieczne okazało się przedłużenie rea-
lizacji inwestycji, najpierw do 26 stycznia 
2021 r., a następnie do 4 marca 2021 r. 
Zmiana przyjętych rozwiązań (wstrzyma-
nie decyzji co do drugiego etapu inwestycji 
polegającego na budowie Sali konferencyj-
nej) wymagała dostosowania rozwiązań 
projektowych, w tym szybu windowego, 

do funkcjonowania w innych parametrach 
temperaturowych. W porozumieniu z ar-
chitektem powstał projekt wiatrołapu, wraz 
z niezbędnymi chodnikami doprowadza-
jącymi, uwzględniającymi dostęp osób 
niepełnosprawnych. Dodatkowo została 
podjęta decyzja o konieczności zastosowa-
nia: systemu klimatyzacji pomieszczenia 
serwerowni na poziomie przyziemia bu-
dynku głównego, dodatkowych grzejni-
ków w pomieszczeniach nowych łazienek 
na poziomie I i II piętra. Ze względu na 
długi czas oczekiwania na dostawę i mon-
taż konstrukcji aluminiowej wiatrołapu 
termin zakończenia prac został wydłużony 
o 10 tygodni, tj. do dnia 10 maja 2021 r. 
Rada publikowała stosowne informacje 
w tym zakresie na stronie internetowej izby 
w zakładce dedykowanej nowej siedzibie.

W  2021 r. podjęto również szereg 
decyzji dotyczących wyposażenia nowej 
siedziby Izby w zakresie zakupu mebli 
biurowych oraz sprzętu multimedialnego 
do Sali konferencyjnej, co umożliwiło od 
30 sierpnia 2021 r. przeniesienie siedziby 
OIL w Szczecinie pod nowy adres przy 
ul. Wieniawskiego 23.

Cały proces inwestycyjny nie odbył 
się bez problemów. W dniu 30 czerwca 
2021 r., a następnie 9 lipca 2021 r., na 
skutek dużych opadów atmosferycznych 
doszło do zalania pomieszczeń w piwnicy 
oraz szybu windowego nowej siedziby OIL 
w Szczecinie. Wykonawcę robót budowla-
nych (firma GEKO) wezwano do usunięcia 
wad ujawnionych m.in. w związku z zala-
niem. Dodatkowo w dniu 19 lipca 2021 r. 
wykonawcy robót budowlanych naliczo-
no kary umowne w wysokości 70,7 tys. zł 
za przekroczenie terminu wykonania 
przedmiotu umowy. Od tego momen-
tu OIL w Szczecinie pozostaje w sporze 
z wykonawcą robót budowlanych na in-
westycji nowej siedziby OIL w Szczecinie.  
W listopadzie 2021 r. Wojciech Grycz-
ka prowadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa 
„GEKO” złożył do Sądu Rejonowego Szcze-
cin – Centrum w Szczecinie pozew o za-
płatę kwoty 70,7 tys. zł. W imieniu OIL 
w Szczecinie sprawę prowadzi Kancelaria 
Radców Prawnych Lubiniecki, Sołtyszew-
ski Spółka partnerska.

Na skutek nierozstrzygnięcia sporu 
pomiędzy stronami – pomimo próby po-
lubownego jego zakończenia, która miała 
miejsce w dniu 31 sierpnia 2021 r. – pod-
jęto decyzję, by powierzyć wykonanie robót 
budowlanych związanych z usunięciem 
przyczyn przecieku wody gruntowej do 
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budynku przy ul. Wieniawskiego 23 fir-
mie „KONSART” Spółka z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 
162/1. Prace budowlane rozpoczęły się 
z początkiem 2022 r., po oględzinach bie-
głego wyznaczonego przez Sąd.

Wskazania wymaga, że rok 2021 to rok, 
w którym podejmowane były intensywne 
działania przez Okręgową Komisję Wy-
borczą w związku z organizacją wyborów 
delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL 
w Szczecinie IX kadencji 2022–2026. Na 
wniosek OKW Okręgowej Izby Lekarskiej  
w Szczecinie, Okręgowa Rada Lekarska 
podejmowała więc decyzje w zakresie usta-
lenia liczby członków rejonu wyborczego 
na okres IX kadencji (nie mniej niż 40 
i nie więcej niż 750 osób – członków OIL 
w Szczecinie posiadających czynne prawo 
wyborcze) oraz liczby członków rejonu wy-
borczego uprawnionych do wyboru jedne-
go delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
(na poziomie 40). ORL ustaliła też datę 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy określoną na 
dzień 26 marca 2022 r., na godz. 10.00. Na 
miejsce obrad Zjazdu wyznaczono Hotel 
Silver w  Szczecinie, Rondo Hermana 
Hakena.

Przedstawiając powyższe sprawozda-
nie składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim koleżankom i kolegom – człon-
kom ustępującej Rady za zaangażowanie 
w jej pracę i działania podejmowane na 
rzecz członków naszej izby. Dziękujemy 
również przewodniczącym kół i komisji 
problemowych za trud włożony w podejmo-
wane inicjatywy, szczególnie kol. Agnieszce 
Ruchała-Tyszler, kol. Mariuszowi Pietrza-
kowi, kol. Grzegorzowi Czajkowskiemu oraz 
kol. Halinie Teodorczyk. 

Składamy również podziękowania kol. 
Jackowi Różańskiemu  – Okręgowemu 
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawo-
dowej i Jego Zastępcom, kol. Konradowi 
Jaroszowi oraz członkom Okręgowego 
Sądu Lekarskiego, członkom Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji 
Wyborczej. Dzięki Wam Wszystkim, Waszej 
pracy i zaangażowaniu na rzecz samorządu 
lekarskiego mogliśmy realizować nałożone 
na samorząd lekarski obowiązki.

Dziękujemy kol. Łukaszowi Tyszlerowi 
i całemu Komitetowi Redakcyjnemu za 
„Vox Medici”.

Dziękujemy dr. n. med. Mariuszowi 
Pietrzakowi za mediacje przeprowadza-
ne na etapie postępowań dyscyplinarnych 
oraz prof. Jerzemu Samochowcowi – Pełno-
mocnikowi ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów za udzielaną lekarzom pomoc. 

Dziękujemy prof. Ryszardowi Handke 
oraz Koleżankom i Kolegom śpiewającym 
w Chórze „Remedium” .

Słowa podziękowania kierujemy rów-
nież do pracowników biura izby, bez któ-
rych realizacja nałożonych na izbę lekarską 
obowiązków byłaby niemożliwa.

dr hab. n. med. Magda Wiśniewska

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

 – Prezes – dr n. med. Magda Wiśniewska
 1. Wiesław Kupiński (lek.) – Wiceprezes 
 2. Krzysztof Rękawek (lek.) –
  Wiceprezes
 3. Łukasz Tyszler (lek. dent.) –
  Wiceprezes
 4. Maciej Górski (lek. dent.) – Skarbnik
 5. Grzegorz Czajkowski (lek.) – 
  Sekretarz
 6. Michał Bielewicz (lek.) – 
  z-ca Sekretarza
 7. Michał Bulsa (lek.)
 8. Aneta Cymbaluk-Płoska (lek.)
 9. Sławomir Cyprys (lek.)
 10. Zenon Czajkowski (lek.)
 11. Karolina Dudka (lek. dent.)
 12. Wiesława Fabian (lek.)
 13. Adam Kozłowski (lek. dent.)
 14. Magdalena Mączka (lek.)
 15. Mariusz Pietrzak (lek.)
 16. Karol Ptak (lek.)

 17. Maciej Romanowski (lek.)
 18. Agnieszka Ruchała-Tyszler (lek. dent.)
 19. Rafał Rzepka (lek.)
 20. Franciszka Siadkowska (lek.)
 21. Krzysztof Sommerfeld (lek.)
 22. Tadeusz Sulikowski (lek.)
 23. Iwona Szydłowska (lek.)
 24. Małgorzata Szydłowska (lek. dent.)
 25. Monika Szymańska (lek.)
 26. Jerzy Szymczak (lek. dent.)
 27. Beata Urbańska (lek. dent.)
 28. Jerzy Wiatrow (lek.)
 29. Mariusz Zarzycki (lek.)
 30. Marleta Zienkiewicz (lek.).
• Prezydium ORL w składzie:

 – Prezes – dr n. med. Magda Wiśniewska
 1. Wiesław Kupiński (lek.) – Wiceprezes
 2. Krzysztof Rękawek (lek.) – 
  Wiceprezes
 3. Łukasz Tyszler (lek. dent.) – 
  Wiceprezes
 4. Maciej Górski (lek. dent.) – 
  Skarbnik
 5. Grzegorz Czajkowski (lek.) – 

  Sekretarz
 6. Michał Bielewicz (lek.) – 
  z-ca Sekretarza
 7. dr n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska
 8. lek. Sławomir Cyprys
 9. dr n. med. Mariusz Pietrzak
 10. dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
 11. prof. dr hab. n. med. Tadeusz  
  Sulikowski
 12. dr n. med. Mariusz Zarzycki

Okręgowa Rada Lekarska w okresie 
sprawozdawczym swoje działania musiała 
dostosować do występującej nieprzerwa-
nie od marca 2020 r. epidemii COVID-19. 
Zaplanowane imprezy integracyjne, jak 
również wiele inicjatyw szkoleniowych za-
planowanych na ten rok byliśmy zmuszeni 
znacznie ograniczyć. Ze względu na ist-
niejące zakazy i ograniczenia dot. zgroma-
dzeń i spotkań, w celu zminimalizowania 
ryzyka zakażeń w środowisku lekarskim od 
czasu wybuchu epidemii większość szkoleń 
organizowanych przez izbę odbywała się 
w formie online. 

Sprawozdanie z działalności  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
w 2021 r.
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Wykorzystując możliwości prawne jakie 

dawały przepisy ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i  zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych niektóre 
z posiedzeń ORL w Szczecinie odbywały się 
z wykorzystaniem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość (wideo-
konferencji), w tym również wiele decyzji 
(uchwał) podejmowanych było w trybie 
głosowania obiegowego.

Łącznie w 2021 r. odbyło się:
 – 10 posiedzeń Okręgowej Rady Lekar-

skiej w Szczecinie, w tym 5 posiedzeń 
stacjonarnych i 5 z wykorzystaniem 
środków bezpośredniego porozumie-
wania się na odległość (wideokonfe-
rencji),

 – 12 posiedzeń Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie (w tym 
11 posiedzeń stacjonarnych).
Średnia frekwencja wyniosła 58% na 

posiedzeniach Rady i 69% na posiedze-
niach Prezydium.

W 2021 r. podjęto 738 uchwał, z czego:
• 447 dot. zmian w rejestrze lekarzy 

(w  tym: przyznanie stałego prawa 
wykonywania zawodu – 159, przyzna-
nie ograniczonego prawa wykonywa-
nia zawodu – 177, przyjęcie z innych 
izb – 19, przyjęcie obcokrajowców lub 
przedłużenie im prawa wykonywania 
zawodu – 32, wskazanie miejsc stażo-
wych – 30, wydanie duplikatu prawa 
wykonywania zawodu – 7, przyznanie 
prawa wykonywania zawodu  – 12, 
przyjęcia z ewidencji lub archiwum 
komputerowego – 2, uznania okresu 
pracy za równoważny z realizowaniem 
programu stażowego – 9).

• 120 dot. rejestru praktyk lekarskich 
obejmujących: 169 wpisów dot. pierw-
szej rejestracji (22 uchwały zbiorcze), 
236 zmian dotychczasowych wpisów 
w  rejestrze (22  uchwały zbiorcze) 
oraz 76 wykreśleń praktyki z rejestru 
(76 uchwał), 

• 17 dot. podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe lekarzy i le-
karzy dentystów,

• 154 dot. pozostałych spraw (m.in. za-
opiniowanie 15 kandydatów na sta-
nowiska konsultantów wojewódzkich 
w poszczególnych dziedzinach me-
dycyny, wydanie 1 rekomendacji dla 
kandydata na konsultanta krajowego 
oraz 2 rekomendacji na kandydatów 
na stanowisko biegłego sądowego, 

wskazanie przedstawicieli do 13 
składów komisji konkursowych na 
stanowiska kierownicze w podmio-
tach leczniczych niebędących przed-
siębiorcą).
W  ramach bieżącej działalności 

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
wystawiła na podstawie przepisów UE 
łącznie 80 zaświadczeń, z czego 37 za-
świadczenia potwierdzające formalne 
kwalifikacje członków OIL w Szczecinie 
oraz 43 zaświadczeń dotyczących posta-
wy etycznej.

Wydano 126 zarządzeń Prezesa ORL 
w Szczecinie w sprawach skreślenia z listy 
członków Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie (47 z powodu przeniesienia 
się lekarza do innej izby, 5 w skutek zrze-
czenia się prawa wykonywania zawodu, 
72 z powodu śmierci i 2 z powodu utraty 
ważności prawa wykonywania zawodu), 
oraz 1 zarządzenie w związku z wezwa-
niem lekarza do zapłaty kary pieniężnej 
nałożonej na podstawie orzeczenia sądu 
lekarskiego.

W 2021 r. nie przejmowano dokumen-
tacji medycznej po zmarłych praktykują-
cych lekarzach. 

Działania Rady to także prowadzenie 
różnych form samopomocy, świadczenia 
socjalne dla członków OIL w Szczecinie 
i ich rodzin oraz pomoc prawna. W roku 
sprawozdawczym pomoc socjalna udzielona 
została 177 osobom. Przyznanych zostało 
8zapomóg finansowych, w tym również 
losowych, na łączną kwotę 66 000 zł, 
129 zasiłków z tytułu urodzenia/adopcji 
dziecka w kwocie 129 000 zł oraz 40 za-
siłków pogrzebowych w kwocie 60 000 zł. 
ORL, zgodnie z wieloletnią tradycją przy-
znawała również świadczenia pieniężne 
w wysokości 1000 zł dla lekarzy obcho-
dzących 90. urodziny, których w 2021 r. 
było 24.

W roku sprawozdawczym kontynuo-
wano egzekucję zaległych składek człon-
kowskich. Wysłano 1544 upomnienia dot. 
zaległości w opłacaniu składek oraz 310 we-
zwań z kancelarii. Na wniosek lekarzy pod-
pisane zostały 4 porozumienia o rozłożeniu 
na raty zaległych składek na łączną kwotę 
18 713,18 zł. Rada – na wniosek Komisji 
Finansowej podejmowała decyzje ws. umo-
rzenia lub zwolnienia z opłacania skła-
dek członkowskich. Łącznie rozpatrzono 
94 wnioski. Wartość umorzeń w okresie 
sprawozdawczym wyniosła 30 200 zł.

W ramach działań ORL związanych 
z organizowaniem i prowadzeniem dosko-
nalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy 

dentystów – pomimo znacznych ograniczeń 
spowodowanych epidemią udało się zorga-
nizować w 2021 r. 20 szkoleń (stacjonarne 
i online), w których uczestniczyły łącznie 
434 osoby. 

Wśród zorganizowanych szkoleń zna-
lazły się: 
• kurs dla lekarzy kwalifikujących do 

szczepień ochronnych,
• kursy szczepień dla lekarzy, 
• pierwszej pomocy dla dorosłych i dzieci,
• szkolenia prawne dla lekarzy i lekarzy 

dentystów, 
• szkolenie prawne dotyczące stażu po-

dyplomowego lekarza i lekarza den-
tysty,

• jak zrobić doktorat w obliczu ustawy 
2.0? – prawo w szkolnictwie wyższym 
i nauce.
Nie zabrakło również obowiązkowych 

kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i le-
karzy dentystów z przetaczania krwi i jej 
składników.

W  ramach współpracy z  Urzę-
dem Marszałkowskim przeprowadzo-
no 50 szkoleń dla stażystów, które  
w większości odbywały się w formie online 
(30 szkoleń). W szkoleniach tych uczest-
niczyło 158 stażystów. 

W 2021 r. ORL podejmowała decyzje 
dotyczące uhonorowania lub wyróżnienia 
członków OIL w Szczecinie. Tytuł Men-
tora przyznano dla prof. dr hab. n. med. 
Jadwigi Buczkowskiej-Radlińskiej, prof. 
dr hab. n. med. Marty Wawrzynowicz-
-Syczewskiej oraz dr. n. med. Łukasza 
Jodko. Tytuł ten nadawany jest szczegól-
nie zasłużonym dla środowiska lekarskiego 
lub lekarsko-dentystycznego w uznaniu za 
m.in. przekazywanie wiedzy i kwalifikacji 
zawodowych oraz szczególne podejście do 
początkujących adeptów sztuki lekarskiej 
i lekarsko-dentystycznej. Z uwagi na sytu-
ację epidemiczną odłożono w czasie uro-
czyste wręczenie ww. odznaczeń.

Okręgowa Rada Lekarska w Szcze-
cinie wyróżniła również lekarzy, którzy 
w 2020 r. zdali egzamin specjalizacyjny 
z wyróżnieniem lub wynikiem bardzo 
dobrym, po odbyciu szkolenia specjali-
zacyjnego. Przyznano 1 nagrodę za eg-
zamin specjalizacyjny zdany w 2020 r. 
z wyróżnieniem oraz 7 nagród za egzamin 
specjalizacyjny zdany w 2020 r. z wyni-
kiem bardzo dobrym po odbyciu szkolenia 
specjalizacyjnego.

9 września 2021 r. w gmachu Rektoratu 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
udało się zorganizować uroczyste wręcze-
nie statuetek Okręgowej Izby Lekarskiej 
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w Szczecinie Eskulap z okazji 50-lecia 
uzyskania dyplomu. Pandemia niestety 
nie pozwoliła na zorganizowanie uroczy-
stości w 2020 r., dlatego też w 2021 r. swoją 
obecnością zaszczyciło szanowne grono 
ponad 110 lekarzy i  lekarzy dentystów 
(dwa roczniki: 1970 i 1971). W uroczy-
stości wzięli również udział przedstawiciele 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie, w imieniu Rektora PUM – 
prof. dr hab. Dariusz Chlubek Prorektor 
ds. promocji i współpracy regionalnej oraz 
dr hab. n. med. Edyta Paczkowska Dzie-
kan Wydziału Medycyny i Stomatologii. 
Uroczystość 50-lecia dyplomu jak zawsze 
była okazją do spotkania się po latach i po-
wspominania studenckich lat. 

Kolejną uroczystością, którą udało się 
zorganizować w 2021 r., była ceremonia 
wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 
Lekarza i Lekarza Dentysty, która od-
była się w dniu 14 października 2021 r. 
w gmachu Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Ten szczególny dla każdego 
młodego lekarza dzień uhonorowali swoją 
obecnością: Marszałek Senatu RP prof. 
Tomasz Grodzki, Wojewoda Zachodnio-
pomorski Zbigniew Bogucki, Prezydent 
Miasta Szczecin Piotr Krzystek, przed-
stawiciele Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego, dyrektorzy szpitali, dy-
rektor ZOW NFZ oraz członkowie ORL 
w Szczecinie.

W 2021 r. Rada kontynuowała dzia-
łania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, 
finansując szczepienia ochronne przeciw 
grypie, dedykowane Seniorom 65+. Szcze-
pienia były przeprowadzone w NZOZ Przy-
chodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian 
Spółka jawna w Szczecinie. Skorzystało 
z nich 17 osób. 

ORL w Szczecinie w 2021 r. wydała 
6  numerów biuletynu informacyjnego 
Vox Medici. Bieżąca polityka informa-
cyjna prowadzona była również za po-
średnictwem strony internetowej OIL 
w Szczecinie, BIP, Facebook oraz przesy-
łanego mailowo do członków naszej izby 
newslettera.

Wskazania wymaga, że rok 2021 to 
rok, w którym podejmowane były inten-
sywne działania przez Okręgową Komi-
sję Wyborczą w związku z organizacją 
wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd 
Lekarzy OIL w Szczecinie IX kadencji 
2022–2026. Na wniosek OKW Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie, Okręgowa 
Rada Lekarska podejmowała więc decy-
zje w zakresie ustalenia liczby członków 
rejonu wyborczego na okres IX kadencji 

(nie mniej niż 40 i nie więcej niż 750 
osób – członków OIL w Szczecinie posia-
dających czynne prawo wyborcze) oraz 
liczby członków rejonu wyborczego upraw-
nionych do wyboru jednego delegata na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy (na poziomie 40). 
ORL ustaliła też datę Okręgowego Zjaz-
du Lekarzy określoną na dzień 26 marca 
2022 r., na godz. 10.00. Na miejsce obrad 
Zjazdu wyznaczono Hotel Silver w Szcze-
cinie, Rondo Hermana Hakena.

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.

W ramach spraw bieżących dotyczą-
cych zapewnienia funkcjonowania OIL 
w Szczecinie Rada skupiła się przede 
wszystkim na prowadzonej inwestycji 
nowej siedziby OIL w Szczecinie przy 
ul. Wieniawskiego 23. Po uprawomoc-
nieniu się pozwolenia na budowę, w dniu 
22.07.2020 r. podpisana została umowa 
na prace budowlane związane z realizacją 
I ETAPU inwestycji. 

W związku z koniecznością wykona-
nia robót zamiennych i dodatkowych, 
których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy z wykonawcą 
konieczne okazało się przedłużenie re-
alizacji inwestycji najpierw do 26 stycz-
nia 2021 r., a  następnie do 4  marca 
2021 r. Zmiana przyjętych rozwiązań 
projektowych (wstrzymanie decyzji co 
do drugiego etapu inwestycji polegają-
cego na budowie Sali konferencyjnej) 
wymagała dostosowania rozwiązań pro-
jektowych, w tym szybu windowego, do 
funkcjonowania w innych parametrach 
temperaturowych. W porozumieniu z ar-
chitektem powstał projekt wiatrołapu, 
wraz z niezbędnymi chodnikami dopro-
wadzającymi, uwzględniającymi dostęp 
osób niepełnosprawnych. Dodatkowo 
została podjęta decyzja o konieczności 
zastosowania: systemu klimatyzacji po-
mieszczenia serwerowni na poziomie 
przyziemia budynku głównego, dodat-
kowych grzejników w pomieszczeniach 
nowych łazienek na poziomie I i II piętra. 
Ze względu na długi czas oczekiwania 
na dostawę i montaż konstrukcji alumi-
niowej wiatrołapu termin zakończenia 
prac został wydłużony o 10 tygodni, tj. 
do dnia 10 maja 2021 r. Rada publikowa-
ła stosowne informacje w tym zakresie 
na stronie internetowej izby w zakładce 
dedykowanej nowej siedzibie. 

W 2021 r. podjęto również szereg 
decyzji dotyczących wyposażenia nowej 
siedziby Izby w zakresie zakupu mebli 
biurowych oraz sprzętu multimedialne-
go do Sali konferencyjnej, co umożliwi-
ło sprawne przeniesienie siedziby OIL 
w Szczecinie i rozpoczęcie od 30 sierpnia 
2021 r. jej funkcjonowania pod nowym 
adresem przy ul. Wieniawskiego 23.

Cały proces inwestycyjny nie odbył 
się bez problemów. W dniu 30 czerwca 
2021 r., a następnie 9 lipca 2021 r., na 
skutek dużych opadów atmosferycznych 
doszło do zalania pomieszczeń w piwnicy 
oraz szybu windowego nowej siedziby OIL 
w Szczecinie. Wykonawcę robót budowla-
nych (firma GEKO) wezwano do usunięcia 
wad ujawnionych m.in. w związku z zala-
niem. Dodatkowo w dniu 19 lipca 2021 r. 
wykonawcy robót budowlanych naliczono 
kary umowne w wysokości 70,7 tys. zł za 
przekroczenie terminu wykonania przed-
miotu umowy. Od tego momentu OIL 
w Szczecinie pozostaje w sporze z wy-
konawcą robót budowlanych na inwe-
stycji nowej siedziby OIL w Szczecinie. 
W listopadzie 2021 r. Wojciech Grycz-
ka prowadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa 
„GEKO” złożył do Sądu Rejonowego Szcze-
cin – Centrum w Szczecinie pozew o za-
płatę kwoty 70,7 tys. zł. W imieniu OIL 
w Szczecinie sprawę prowadzi Kancelaria 
Radców Prawnych Lubiniecki, Sołtyszew-
ski Spółka partnerska.

Na skutek nierozstrzygnięcia sporu po-
między stronami – pomimo próby polubow-
nego jego zakończenia, która miała miejsce 
w dniu 31 sierpnia 2021 r. – podjęto decyzję, 
by powierzyć wykonanie robót budowla-
nych związanych z usunięciem przyczyn 
przecieku wody gruntowej do budynku przy 
ul. Wieniawskiego 23 firmie „KONSART” 
Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy 
al. Wojska Polskiego 162/1.

Prace budowlane rozpoczęły się z po-
czątkiem 2022 r., po oględzinach biegłego 
wyznaczonego przez Sąd.

Przedstawiając powyższe sprawozda-
nie składamy serdeczne podziękowania 
koleżankom i kolegom działającym na 
rzecz OIL w Szczecinie, członkom po-
szczególnych komisji i kół za inicjaty-
wę, zaangażowanie i ich aktywny udział 
w życiu samorządu zawodowego. Dzię-
kujemy również pracownikom biura za 
pomoc w wykonywaniu nałożonych na 
naszą izbę obowiązków.

dr hab. n. med. Magda Wiśniewska
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W okresie objętym sprawozdaniem, czyli 
w  latach 2018–2021 do Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej OIL w Szczecinie wpłynęły 585 skarg 
dotyczących odpowiedzialności zawodowej 
lekarzy i lekarzy dentystów. Z poprzed-
niego okresu pozostało niezakończonych 
142 postępowania, czyli łącznie we wska-
zanym okresie prowadzono 727 spraw. 
Najwięcej złożonych skarg w okresie spra-
wozdawczym dotyczyło braku należytej 
staranności lekarza w toku wykonywa-
nych czynności medycznych (353 spra-
wy). Na nieetyczne zachowanie lekarza 
złożono 100 skarg. Ponadto 15 postępowań 
związanych było z poświadczeniem nie-
prawdy, 20 postępowań w związku z prze-
winieniem związanym z nieprawidłowym 
prowadzeniem lub nieudostępnieniem 
dokumentacji medycznej, 7 postępowań 
w sprawie konfliktu między lekarzami, 6 
postępowań dotyczyło naruszenia praw 

chorych psychicznych (leczenie i orzeka-
nie), 3 postępowania w związku z udzia-
łem lekarzy w reklamie, 1 postępowanie 
dotyczące błędów organizacyjnych, 1 po-
stępowanie dotyczące naruszenia art. 64 
KEL oraz 74 postępowania prowadzone 
w innych sprawach. 

Po przeprowadzeniu czynności spraw-
dzających w 129 sprawach odmówiono 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 
95 skarg, które wpłynęły do Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
w Szczecinie zostały zakończone w inny 
sposób, czyli przekazane do Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
do innych Rzeczników działających na te-
renie kraju lub innych właściwych orga-
nów. Natomiast 31 skarg złożonych przez 
osadzonych w Zakładach Karnych zostało 
przekazanych do Okręgowego Inspektoratu 
Służby Więziennej w Szczecinie. 

W 183 sprawach zebrane w toku po-
stępowania wyjaśniającego dowody nie 
potwierdziły popełnienia przewinienia 

zawodowego przez lekarza lub nie były 
wystarczające do sporządzenia wniosku 
o ukaranie, dlatego też zakończyły się 
wydaniem postanowienia o umorzeniu 
postępowania. 

Na powyższe postanowienia zostało 
złożonych do Okręgowego Sądu Lekar-
skiego w Szczecinie 38 zażaleń, w tym 
Sąd w 7 sprawach wydał postanowienie 
o przekazaniu postępowania do dalszego 
prowadzenia przez OROZ, a 31 postano-
wień wydanych przez OROZ uznał za za-
sadne i pozostawił w mocy.

Do Okręgowego Sądu Lekarskiego 
w Szczecinie Rzecznik skierował 32 wnio-
ski o ukaranie lekarzy, w tym 10 spraw 
z zakresu stomatologii, 3 sprawy z zakresu 
chorób wewnętrznych, 2 sprawy z zakresu 
chirurgii ogólnej, 2 sprawy z zakresu gine-
kologii, 2 sprawy z traumatologii i ortopedii, 
2 sprawy z zakresu medycyny ratunkowej, 
po 1 sprawie z zakresu pediatrii, aneste-
zjologii i intensywnej terapii, neurologii, 
psychiatrii oraz 7 spraw innych.

Sprawozdanie 
z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej OIL w Szczecinie VIII kadencji

prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
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W  okresie objętym sprawozdaniem, 
tj. od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 
2021 roku do Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie 
wpłynęło 126 skarg na lekarzy i lekarzy 
dentystów zarówno od pokrzywdzonych 
pacjentów, ich rodzin, ale również orga-
nów ścigania, Rzecznika Praw Pacjenta 
czy też Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Z poprzednich okresów sprawozdawczych 
pozostało niezakończonych 277 postępo-
wań, czyli łącznie w 2021 roku w toku 
były 403  sprawy. Najwięcej złożonych 
w 2021 roku skarg dotyczyło braku należytej 
staranności lekarza w związku z wykony-
waniem czynności medycznych (70 spraw). 
Na nieetyczne zachowanie lekarza złożono 
28 skarg. Prowadzone były 2 postępowania 
dotyczące poświadczenia nieprawdy, 3 po-
stępowania w związku z przewinieniem 
związanym z nieprawidłowym prowadze-
niem lub nieudostępnieniem dokumenta-
cji medycznej, 2 postępowania w sprawie 
konfliktu między lekarzami, 1 postępowa-
nie dotyczące naruszenia praw chorych 
psychicznych (leczenie i orzekanie), 2 po-
stępowania w związku z udziałem lekarzy 
w reklamie, 1 postępowanie dotyczące na-
ruszenia art. 64 KEL oraz 17 postępowań 
prowadzonych w innych sprawach. 

Po przeprowadzeniu czynności spraw-
dzających w  31 sprawach odmówiono 

wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 
W tym na dwa z tych postanowień zostały 
złożone zażalenia do Okręgowego Sądu 
Lekarskiego w Szczecinie. Sąd w obu przy-
padkach uznał, iż złożone zażalenia są 
zasadne i uchylił postanowienia OROZ. 

37 skarg, które wpłynęły do Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Szczecinie zostało przeka-
zane do Rzeczników innych Izb Lekar-
skich zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu 
wewnętrznego urzędowania rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej (Uchwała  
Nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjaz-
du Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r.), gdyż 
dotyczyły one skarg na lekarzy nie będą-
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 11 skarg złożonych przez 
osadzonych w Zakładach Karnych zostało 
przekazanych do Okręgowego Inspektoratu 
Służby Więziennej w Szczecinie. 

W 23 sprawach zebrane w toku po-
stępowania wyjaśniającego dowody nie 
potwierdziły 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 4 z nich zostały za-
skarżone do Okręgowego Sądu Lekarskiego 

w Szczecinie, w trzech przypadkach Sąd 
uznał, iż złożone zażalenia są niezasadne 
i utrzymał postanowienia OROZ w mocy, 
natomiast jedno z postanowień OROZ 
zostało uchylone przez OSL w Szczeci-
nie i sprawę przekazano do ponownego 
prowadzenia.

Do Okręgowego Sądu Lekarskiego 
w Szczecinie Rzecznik skierował 6 wnio-
sków o ukaranie lekarzy, w tym po 1 sprawie 
z zakresu ginekologii, chirurgii ogólnej, sto-
matologii zachowawczej, traumatologii i or-
topedii oraz 2 sprawy z zakresu ortodoncji.

Reasumując należy podkreślić, iż 
z 403 spraw będących w toku w 2021 r. 
(w tym 126 nowych spraw) udało zakoń-
czyć się wydaniem prawomocnych po-
stanowień lub skierowaniem wniosków 
o ukaranie lekarzy i lekarzy dentystów – 
108 postępowań.

Należy zaznaczyć, iż tak jak w roku 
poprzednim, nadal trudna sytuacja epide-
miologiczna w znacznym stopniu utrud-
niła prawidłowe i sprawne prowadzenie 
postępowań dyscyplinarnych przez Z-ców 
rzecznika, przy czym podkreślenia wymaga 
fakt, że pandemia nie wpłynęła na liczbę 
nowo wpływających spraw, ale zmienił się 
ich charakter i zakres. Dlatego pragnę po-
dziękować wszystkim Zastępcom oraz pra-
cownikom biura za zaangażowanie w pracę 
w ubiegłym roku.

prof. dr hab. n. med. Jacek Różański

Sprawozdanie 
z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej OIL w Szczecinie w 2021 r.

Ponadto 5 spraw OROZ przekazał do 
postępowania mediacyjnego:

 – 2018 r. – 1 postępowanie z zakresu 
protetyki stomatologicznej, w którym 
stronom nie udało się dojść do poro-
zumienia;

 – 2019 r. – 1 postępowanie z zakresu 
protetyki stomatologicznej zakończo-
ne ugodą;

 – 2020 r. – 2 postępowania mediacyjne 
z zakresu anestezjologii i intensywnej 
terapii, zakończone ugodą;

 – 2021 r. – 1 postępowanie z zakresu pro-
tetyki stomatologiczej, które na dzień 
dzisiejszy nie zostało zakończone.

Powyższe postępowania mediacyj-
ne prowadzone były przez Mediatora 
OIL w Szczecinie dr. n. med. Mariusza 
Pietrzaka.

W VIII kadencji funkcję Zastępców 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej pełniło 11 lekarzy i 7 lekarzy 
dentystów.

Reasumując należy podkreślić, iż 
z 727 spraw będących w toku, we wskaznym 
na wstępie okresie sprawozdawczym VIII ka-
dencji, udało zakończyć się 470 postępo-
wań – w związku z wydaniem prawomocnych 
postanowień lub skierowaniem wniosków 
o ukaranie lekarzy i lekarzy dentystów 

W związku z zakończeniem drugiej 
już kadencji na stanowisku Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim osobom, z którymi 
miałem okazję współpracować. Moim 
Zastępcom, za pracę i zaangażowanie 
na rzecz naszego środowiska, za podej-
mowanie właściwych, acz czasem trud-
nych decyzji kończących prowadzone 
przez nich postępowania wyjaśniające. 
Ponadto chciałbym również podziękować 
pracownikom biura.

prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
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W okresie kadencji Okręgowego Sądu Le-
karskiego przypadającej na lata 2018–2022, 
do sądu wpłynęło łącznie 119  spraw 
i wniosków. Jednocześnie należy zazna-
czyć, iż na dzień rozpoczęcia VIII kadencji 
OSL liczba spraw pozostawionych do dal-
szego procedowania z poprzedniej kadencji 
to 36 wniosków o ukaranie. 

Łączna liczba spraw zaległych nie-
rozpoznanych w poprzednich latach oraz 
bieżąco wpływających do Sądu VIII ka-
dencji wyniosła 155 spraw i wniosków, 
z czego w samym 2019 roku OSL roz-
poznał 41 spraw, w tym aż 25 wniosków 
o ukaranie. Podkreślenia wymaga fakt, iż 
co do zasady z uwagi na skomplikowany 
stan faktyczny i/lub prawny, rozpozna-
nie większości z tych spraw wymagało 
przeprowadzenia więcej niż jednego po-
siedzenia sądu lub rozprawy, w celu prze-
prowadzenia postępowania dowodowego, 
skutkującego wydaniem rozstrzygnięcia. 
Powyższe skutkowało przeprowadzeniem 
w  2019  roku 76  rozpraw i  posiedzeń. 
Mimo tych niesprzyjających okoliczności 
OSL na koniec okresu sprawozdawczego 
tj. 31 grudnia 2021 roku pozostawia do 
rozpoznania 6 spraw, z czego 4 wnioski 
o ukaranie wpłynęły do sądu w drugiej 
połowie grudnia 2021 roku.

Struktura spraw na bieżąco wpływają-
cych w czasie trwania VIII kadencji Okrę-
gowego Sądu Lekarskiego OIL w Szczecinie 
przedstawia się następująco:
1) 40 wniosków o ukaranie,
2) 51 zażaleń na postanowienia Okręgo-

wego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej o umorzeniu lub odmowie 
wszczęcia postępowania wyjaśniają-
cego,

3) 15 wniosków o przesłuchanie świadka 
w ramach tzw. pomocy prawnej,

4) 1 wniosek o tymczasowe zawieszenie 
prawa wykonywania zawodu,

5) 13 wniosków o zwrot kosztów podróży 
dla świadków zobligowanych do sta-
wiennictwa na posiedzeniach sądu, 

6) 4 protesty wyborcze.
W okresie sprawozdawczym Okręgowy 

Sąd Lekarski w ramach 102 rozpraw głów-
nych oraz 89 posiedzeń (w tym posiedzeń 
niejawnych) wydał:

1) 61 orzeczeń na rozprawach głównych 
o ukaraniu lub uniewinnieniu lekarza 
obwinionego, w tym:
 – 13 orzeczeń uniewinniających le-

karza obwinionego,
 – 26 orzeczeń o ukaraniu lekarza ob-

winionego karą upomnienia,
 – 8 orzeczeń o ukaraniu lekarza ob-

winionego karą nagany,
 – 4 orzeczenia o ukaraniu lekarza ob-

winionego karą pieniężną (w wyso-
kości od 5000 zł do 10 000 zł),

 – 1 orzeczenie o ukaraniu lekarza ob-
winionego karą zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu na okres 
6 miesięcy,

 – 1 orzeczenie o ukaraniu lekarza ob-
winionego karą ograniczenia prawa 
wykonywania zawodu;

2) 89 postanowień wydanych na po-
siedzeniach;

3) w 6 sprawach umorzono postępowa-
nie na podstawie art. 63 pkt 4. w zw. 
z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (z powodu 
przedawnienia karalności);

4) w 1 sprawie umorzono postępowanie 
na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 kodeksu 
postępowania karnego (z uwagi brak 
skargi uprawnionego oskarżyciela – 
tj. wycofania skargi przez OROZ);

5) w 1 sprawie umorzono postępowanie 
na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy 
o izbach lekarskich (z powodu prowa-
dzenia postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy 
co do tego samego czynu lub tej samej 
osoby, które zostało prawomocnie za-
kończone);

6) w 2 sprawach umorzono postępowa-
nie na podstawie art. 82 ust 2 ustawy 
o izbach lekarskich (z powodu popeł-
nienia przez obwinionego przewinienia 
mniejszej wagi).
Dokonując analizy przebiegu kadencji 

Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szcze-
cinie na przestrzeni 4 lat, w pierwszej 
kolejności wyartykułować należy, iż Sę-
dziowie OSL VIII kadencji obejmując 
urząd w kwietniu 2018 roku przejęli do 
rozpoznania 36 spraw, które nie zosta-
ły rozstrzygnięte w latach 2016–2017. 

Co  do  zasady większość z  tych spraw 
była na tyle skomplikowana ze względu 
na stan faktyczny i/lub prawny, że wy-
magała wyznaczenia kilku rozpraw lub 
posiedzeń sądu w celu przeprowadzenia 
postępowania dowodowego oraz wydania 
orzeczenia rozstrzygającego, w oparciu 
o prawidłowo ustalony stan faktyczny. 
Po drugie podkreślenia wymaga fakt, iż 
część z powyżej wskazanych spraw w mo-
mencie rozpoczęcia urzędowania Sędziów 
VIII kadencji znajdowała się na granicy 
przedawnienia karalności, co skutkowa-
ło koniecznością podejmowania przez 
Sąd niezwłocznych decyzji procesowych. 
W tym miejscu stwierdzić należy, iż każda 
sprawa z tego okresu została rozpoznana 
z należytą starannością zaangażowaniem 
i determinacją, bez względu na jawiącą się 
jako wysoce prawdopodobną konieczność 
wydania orzeczenia o umorzeniu postę-
powania z przyczyn formalnych, tj. wsku-
tek ustania karalności czynu. Po wtóre, 
co niezmiernie istotne, wskazać należy, 
iż Sędziowie VIII kadencji podejmowali 
również szereg czynności „naprawczych”, 
mających na celu konwalidowanie błędów 
lub zaniechań do których doszło w przeka-
zanych sprawach. Dla przykładu przywołać 
należy zakończone postępowanie, w któ-
rym wpłynęło odwołanie, a w którym to 
nie podjęto żadnej czynności mającej na 
celu przekazanie akt do rozpoznania do 
Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warsza-
wie mimo, iż ustawowy termin na wydanie 
przez przewodniczącego sądu zarządzenia 
o przyjęciu odwołania i przekazaniu go do 
rozpoznania do NSL wynosi 14 dni. W ta-
kiej sytuacji, w której to wystarczającym jest 
wydanie jedynie technicznego zarządzenia, 
bez konieczności podejmowania czynno-
ści merytorycznych, próżno poszukiwać 
jakiegokolwiek uzasadnienia dla tychże 
zaniechań. Tytułem wyjaśnienia wskazać 
należy, iż finalnie postępowanie to zostało 
zakończone stosownie do obowiązujących 
regulacji prawnych, niemniej jednak wy-
magało to składania licznych wyjaśnień 
zarówno przed samymi stronami postępo-
wania, ich pełnomocnikami, jak i przed Na-
czelnym Sądem Lekarskim. Na marginesie 
zauważyć należy, iż przywołana sytuacja 

Sprawozdanie z działalności Okręgowego 
Sądu Lekarskiego OIL w Szczecinie
kadencja 2018–2022
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nie była sytuacją jednostkową – co do za-
sady większość przekazanych Sądowi VIII 
kadencji spraw wiązała się z koniecznością 
konwalidowania czynności podejmowanych 
przez inne składy orzekające lub też zanie-
chań proceduralnych. Powyższe okolicz-
ności w ocenie Sądu mogły wpływać na 
jego wizerunek negatywnie, zarówno przed 
stronami postepowania jak i zawodowymi 
pełnomocnikami oraz przed samym sądem 
odwoławczym. Mając jednak na względzie 
sumienną pracę, zaangażowanie i skru-
pulatność całego zespołu Sądu, finalnie 
w chwili obecnej organ ten jest uznawany 
za w pełni profesjonalny, zorganizowany 
i działający na podstawie i w poszanowa-
niu przepisów prawa. Zauważyć należy, 
iż Sędziowie nie szczędzili czasu i chęci 
na pracę na rzecz samorządu lekarskiego, 
aktywnie uczestniczyli w profesjonalnych 
szkoleniach czego wyrazem było ich kom-
petentne prowadzenie posiedzeń i rozpraw. 

 W ocenie Sądu godnym uznania po-
zostaje fakt, iż Sędziowie VIII kadencji 
zakończą swoje urzędowanie nie pozosta-
wiając do rozpoznania żadnych spraw, które 
można było procedować w tejże kadencji. 
Sprawy, które wpływają obecnie do kan-
celarii sądu są rozpatrywane na bieżąco. 
Jak wiadomo liczba spraw wpływających 
w ostatnim okresie do rozpoznania w tu-
tejszym Sądzie spadła w porównaniu do 
lat ubiegłych. Zasadniczy wpływ na zaist-
niały stan faktyczny wywarł wprowadzony 
na mocy rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, stan epidemii wy-
wołany wirusem SARS-CoV-2 oraz nakła-
dane w zależności od skali zachorowań, 
liczne obostrzenia i restrykcje. Wskutek 
zaistniałego stanu faktycznego jak i praw-
nego, tutejszy Sąd nie miał możliwości 
procedowania w dotychczasowy sposób 
poprzez prowadzenie rozpraw i posiedzeń 
w dotychczasowym formacie. Ze wzglę-
dów technicznych i organizacyjnych Sąd 
nie posiadał też możliwości procedowania 
przy użyciu środków porozumiewania się 
na odległość. Ograniczenia te skutkować 
powinny znaczną kumulacją spraw, jed-
nakże z uwagi na bezzwłoczne podejmo-
wanie przez OSL działań w okresach tzw. 
zwalniania obostrzeń związanych z spad-
kiem zachorowań na COVID-19, finalnie 
Okręgowy Sąd Lekarski VIII kadencji prze-
każe swoim następcom wyłącznie bieżą-
ce wnioski o ukaranie, które wpłynęły do 
kancelarii Sądu na końcu kadencji, które 
z uwagi na terminy procesowe nie zostałyby 

zakończone w niezmienionym składzie 
sędziowskim, co stałoby w sprzeczności 
z obowiązującymi przepisami prawa.

Nade wszystko należy podkreślić, że 
ilość wydanych orzeczeń od których został 
przez stronę wywiedziony środek odwo-
ławczy zmniejszała się w trakcie trwania 
kadencji. W 2019 r. do sądu wyższej instan-
cji przekazano do rozpoznania 12 spraw. 
Warto zaznaczyć, iż w powyżej przywoła-
nych 12 sprawach przekazanych w roku 
2019 r., NSL aż w 8 utrzymał w mocy 
wydane przez tutejszy Sąd orzeczenie. 
W kolejnych latach nastąpiła wyraźna 
poprawa, bowiem w roku 2020 zostały 
zaskarżone 2 orzeczenia OSL, które to 
zostały utrzymane w mocy przez sąd od-
woławczy. W roku 2021 strony wywiodły 

środek zaskarżenia od 4 orzeczeń, w chwili 
obecnej 2 orzeczenia zostały utrzymane 
w mocy, zaś w pozostałych nie wydano 
jeszcze prawomocnych wyroków. 

W dwóch sprawach, w których Naczel-
ny Sąd Lekarski utrzymał w mocy orzecze-
nie OSL, strony postępowania wywiodły 
skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Za-
równo w pierwszej, jak i w drugiej sprawie 
skargi kasacyjne okazały się bezskuteczne, 
a orzeczenia wydane przez tutejszy Sąd 
uprawomocniły się. Na marginesie wskazać 
należy, iż jedną z pierwszych spraw, które 
Sąd VIII kadencji przejął do rozpoznania 

z poprzedniej kadencji i wydał orzeczenie, 
została przez skarżącego kasacyjnie za-
skarżona do Sądu Najwyższego skutecznie, 
bowiem Sąd Najwyższy uchylił to orze-
czenie i przekazał sprawę do ponownego 
rozpoznania. 

Przytoczone powyżej dane w sposób 
jednoznaczny świadczą o  skuteczniej-
szym działaniu sądu na poziomie okrę-
gowym. Wynika to z bardzo dużej wiedzy 
zawodowej składów orzekających, z ich 
doświadczenia w orzekaniu i skutecznie 
prowadzonym w czasie trwania kadencji 
szkoleniom dla członków OSL. 

I wreszcie na koniec VIII kadencji, 
Okręgowy Sąd Lekarski rozpoznał cztery 
protesty przeciwko ważności przeprowadzo-
nych i zakończonych wyborów na delegatów 

na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji, 
wskutek czego wydane zostały w tym przed-
miocie cztery postanowienia. Argumen-
tacja zawarta w każdym z protestów była 
bardzo podobna i dotyczyła takich samych 
nieprawidłowości, a skarżący zarzucali, 
iż podczas przeprowadzonych i zakończo-
nych wyborów na delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie IX kadencji dokonano, bez 
wiedzy i zgody skarżących przeniesienia 
ich do innego rejonu wyborczego z rejonu 
wyborczego, tj. podmiotu leczniczego, który 

dr n. med. Ewa Marzec-Lewenstein
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jest ich głównym miejscem wykonywania 
działalności leczniczej na rzecz innych 
rejonów. Mając na względzie doniosłość 
poczynionych przez OSL OIL w Szcze-
cinie ustaleń oraz konieczność podjęcia 
przez delegatów IX kadencji inicjatywy 
legislacyjnej w zakresie nowelizacji aktu-
alnie obowiązujących fundamentalnych 
regulacji dotyczących ordynacji wyborczej, 
OSL OIL w Szczecinie w przedmiotowym 
sprawozdaniu postanowił przybliżyć za-
sadnicze motywy wydanych rozstrzygnięć, 
o czym poniżej.

Okręgowy Sąd Lekarski OIL w Szcze-
cinie działając na podstawie art. 17 ust. 5 
ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 
2009 r. oraz § 31 „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 komisji 
wyborczych” stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Leka-
rzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
(załącznik do obwieszczenia nr 7/16/VII 
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 
14 lipca 2016 r.) stwierdził, iż na podsta-
wie zgromadzonego materiału dowodowe-
go, z uwagi na stwierdzone w aktualnie 
obowiązującym stanie prawnym braki 
legislacyjne, niemożliwym było wydanie 
postanowienia stwierdzającego nieważność 
wyborów. W ustalonym przez Okręgowy 
Sąd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie stanie faktycznym stwierdzo-
no, iż podczas organizacji i przeprowadza-
nia wyborów na delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie IX kadencji, doszło do nie-
prawidłowości budzących wątpliwości co 
do zasadności i poprawności ustalenia 
imiennych list członków rejonów wybor-
czych oraz liczby mandatów dla delegatów 
w poszczególnych rejonach wyborczych na 
okres IX kadencji. 

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, 
iż wybory delegatów na okręgowy zjazd 
lekarzy odbywają się w głosowaniu tajnym 
przy nieograniczonej liczbie kandydatów 
i zachowaniu zasady równości, ponadto 
są powszechne i bezpośrednie, a głosować 
można tylko osobiście, zaś w rejonie wy-
borczym dopuszcza się również głosowanie 
w drodze korespondencyjnej. Stosownie do 
§ 12 ust. 13 Regulaminu wyborów do orga-
nów izb lekarskich, na stanowiska w orga-
nach i trybu odwoływania członków tych 
organów i osób zajmujących stanowiska 
w tych organach oraz wyborów komisji 
wyborczych, stanowiącego załącznik do 

uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Leka-
rzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
(załącznik do obwieszczenia nr 7/16/VII 
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 
14 lipca 2016 r.), okręgowa komisja wybor-
cza na podstawie uchwały okręgowej rady 
lekarskiej ustala w drodze uchwały listy 
członków rejonów wyborczych oraz liczbę 
mandatów na delegatów, którzy powinni 
być wybrani w tym rejonie, na podstawie 
listy członków izby lekarskiej, posiadają-
cych czynne prawo wyborcze, wpisanych 
do okręgowego rejestru lekarzy według 
stanu na dzień 31 grudnia roku poprze-
dzającego rok, w którym będą przeprowa-
dzone wybory.

Stosownie do treści uchwały 
nr 10/2021/VIII Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie z dnia 24 lutego 2021 r. 
w sprawie ustalenia liczby członków rejonu 
wyborczego uprawnionych do wyboru jed-
nego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
IX kadencji 2022–2026 oraz minimalnej 
i maksymalnej liczby członków rejonu wy-
borczego na okres IX kadencji 2022–2026, 
liczba członków rejonu wyborczego upraw-
nionych do wyboru jednego delegata na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji 2022–
2026 wynosi 40 (czterdzieści).

Na podstawie uchwały nr 42/2021/VIII 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie usta-
lenia podziału Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na rejony wyborcze na okres 
IX kadencji 2022–2026, dokonano podzia-
łu członków samorządu na odpowiednio 
33 okręgi wyborcze w zakresie lekarzy oraz 
21 okręgów wyborczych w zakresie lekarzy 
dentystów. Jak wynika z § 13 ust. 7 Regu-
laminu, rejony wyborcze mogą obejmować 
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, 
jednostki zasadniczego podziału teryto-
rialnego kraju lub grupy lekarzy. Co do 
zasady rejony wyborcze liczące najwięcej 
członków danego rejonu ustalone zostały 
dla podmiotów leczniczych jako miejsc 
wykonywania działalności leczniczej przez 
członków rejonu lub według grupy lekarzy, 
np. seniorzy, lub jednostek zasadniczego 
podziału terytorialnego (np. powiaty).

Na podstawie przedłożonych przez 
OKW OIL w  Szczecinie dokumentów 
ustalono, iż w rejonie wyborczym, które-
go dotyczyły wniesione protesty, złożono 
łącznie 144 wnioski o przeniesienie z tego 
rejonu wyborczego do innego i wpisanie na 
listę tego rejonu. OSL OIL w Szczecinie 
dokonał wnikliwej analizy przedłożonych 

w oryginale wniosków i  stwierdził, że 
ogromne wątpliwości budzą następujące 
fakty. 

Co do zasady wszystkie wnioski zostały 
wypełnione w jednakowy sposób, tzn. każdy 
wniosek został uzupełniony o imię i na-
zwisko wnioskodawcy, numer jego prawa 
wykonywania zawodu oraz został opatrzo-
ny podpisem wnioskodawcy, zaś znaczna 
część wniosków również pieczątką imienną 
wnioskującego. Zdumienie budzi jednak-
że fakt, iż co do zasady każdy z wniosków 
został uzupełniony innym charakterem 
pisma oraz innym rodzajem lub kolorem 
długopisu w miejscu, w którym wskazać 
należało numer i nazwę rejonu, na listę 
którego wpisany jest lekarz oraz numer 
i nazwę rejonu wyborczego, do którego 
wnioskodawca zamierza zostać przenie-
siony, a także, w którym to rejonie zamierza 
uczestniczyć w wyborach. Ta sama zależ-
ność dotyczy również opatrzenia wniosku 
datą jego wypełnienia (zasadniczo różna od 
charakteru pisma widocznego przy podpisie 
i rodzaju oraz koloru długopisu). 

Za niezmiernie istotny, jak również 
budzący niepokój, ocenić należy fakt, iż 
142 z 144 wniosków dot. przeniesienia się 
z rejonu wyborczego, którego dotyczyły 
protesty, złożonych zostało w tym samym 
dniu, tj. 31 maja 2021 r. (chociaż niemal-
że każdy został opatrzony datą wypełnie-
nia o około 10–14–20 dni wcześniejszą), 
a także 139 wniosków zostało złożonych 
o jednej godzinie, tj. 14.45, co zgodnie 
z zasadami doświadczenia życiowego na-
kazuje wnioskować, iż zostało uczynione 
przez jedną osobę, bowiem choćby mając 
na względzie stan epidemii oraz obowią-
zujące w związku z tym ograniczenia, pro-
wadzi do wniosku, iż niemożliwym oraz 
sprzecznym z obowiązującymi przepisami 
prawa jest założenie polegające na uzna-
niu, że 139 osób znalazło się jednocześnie 
w tym samym czasie i celu w Biurze OIL 
w Szczecinie. 

Dokonane zmiany in minus w rejonie 
wyborczym, którego dotyczyły protesty, 
skutkowały zmniejszeniem liczby osób po-
siadających czynne prawo wyborcze w tym 
rejonie z 533 do 395 osób, a zatem stwier-
dzić należy, iż wpłynęło to na zmniejszenie 
liczby osób uprawnionych do oddania głosu 
na kandydata na delegata z tego rejonu 
o 25,89%, co stanowi ponad ¼ ogółu osób 
uprawnionych do oddania głosu w wybo-
rach. Zaakcentowania wymaga fakt, iż 
powyżej stwierdzona okoliczność wywar-
ła bezpośredni skutek dla członków tego 
konkretnego zgromadzenia wyborczego, 
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bowiem skutkowała zmniejszeniem moż-
liwości wybrania delegatów na okręgowy 
zjazd lekarzy o 3 (słownie: trzech). Jed-
nocześnie ze znacznym prawdopodo-
bieństwem stwierdzić należy, iż zmiany 
te miały również wpływ na liczbę odda-
nych głosów na konkretnych kandydatów, 
albowiem gdyby w głosowaniu udział wziął 
np. skarżący, oddałby on głos na kandyda-
tów z tego właśnie okręgu wyborczego, co 
do których wyraża on chęć, aby byli jego 
przedstawicielami podczas okręgowego 
zjazdu lekarskiego.

Mając na względzie powyższe, tutejszy 
Sąd dokonał weryfikacji danych w zakresie 
zmian rejonów wyborczych w innych pod-
miotach leczniczych oraz grupach lekarzy, 
jak również procentowych zmian w tych 
rejonach na skutek złożonych wniosków 
o przeniesienie i stwierdził następujące 
fakty. W rejonie SPWSZ Arkońska złożono 
łącznie 69 wniosków, co stanowiło 20,67% 
ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 
Każdy z wniosków został złożony w dniu 
31 maja 2021 r. W SPWSZ Zdunowo złożo-
no 15 wniosków, co stanowiło 10,07% ogółu 
uprawnionych, każdy z wniosków został 
złożony w dniu 31 maja 2021 r. W SPZOZ 
Zdroje złożono 46 wniosków o zmianę rejo-
nu wyborczego, co stanowiło 18,37% ogółu 
uprawnionych, zaś każdy z wniosków został 
złożony w dniu 31 maja 2021 r. W rejonie 
SPSK-1 Police złożono 20 wniosków, co 
stanowiło 22,99% uprawnionych, wszystkie 
wnioski zostały złożone w dniu 31 maja 
2021 r. W rejonie SPSK-2 złożono łącznie 
101 wniosków, zaś 100 z nich zostało zło-
żonych w dniu 31 maja 2021 r. W rejonie 
SPZOZ MSWiA, 109. Szpital Wojskowy 
złożono 47 wniosków, co stanowiło 31,08% 
uprawnionych, 46 wniosków zostało zło-
żonych w dniu 31 maja 2021 r. W rejonie 
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii 
złożono 15 wniosków stanowiących 15,91% 
uprawnionych, które to wnioski wszystkie 
zostały złożone w dniu 31 maja 2021 r. 
Nadto zauważyć należy, iż pośród rejonów 
wyborczych utworzonych dla grup lekarzy 
złożono łącznie 180 wniosków o zmianę re-
jonu, zaś 144 z nich zostały złożone w dniu 
31 maja 2021 r. Stanowiło to wartość do-
daną dla każdego z rejonów LEKARZE 
1–9 odpowiednio od 13,33% przez 37,04% 
i 51,85% oraz 54,07% aż do 74,81% ogólnej 
liczby uprawnionych do głosowania. Zatem 
nie dokonując analizy zmian powstałych 
w rejonach utworzonych dla jednostek za-
sadniczego podziału terytorialnego kraju 
czy seniorów lub lekarzy dentystów, stwier-
dzić należy, iż w dniu 31 maja 2021 r. do 

Biura OIL w Szczecinie złożono niemalże 
o tej samej godzinie 594 wnioski o zmia-
nę rejonu wyborczego. Zasady logicznego 
rozumowania oraz doświadczenia życio-
wego wnioskować nakazują, iż wnioski te 
zostały złożone przez jedną osobę, co budzi 
wątpliwości tutejszego Sądu w zakresie 
prawdziwości oświadczeń w nich złożonych 
przez „wnioskodawców”. W tym miejscu 
Sąd zwrócił uwagę, iż zgodnie z komu-
nikatem OKW OIL w Szczecinie z dnia 
30 kwietnia 2021 r. w sprawie publikacji 
imiennych list członków rejonów wybor-
czych na okres IX kadencji i zmiany rejo-
nu wyborczego, wniosek o zmianę rejonu 
wyborczego złożyć należało w Biurze OIL 
w Szczecinie osobiście lub przesłać pocztą 
tradycyjną. Dodatkowo, co równie istotne, 
zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji 
Wyborczej w celu zapewnienia większej 
wiarygodności podpisu składanego pod 
wnioskiem należało umieścić również 
imienną pieczątkę. 

Mając na względzie treść powyższego 
komunikatu, OKW OIL w Szczecinie przed 
dokonaniem zmian w imiennych listach 
członków rejonów wyborczych winna była 
zweryfikować okoliczność związaną z jed-
noczasowym składaniem – za pośredni-
ctwem osoby trzeciej – znaczącej liczby 
wniosków, pośród których znajdowały się 
również takie, które nie były opatrzone pie-
czątką imienną wnioskodawcy pod kątem 
ich prawdziwości.

Co niezmiernie istotne i co ustalił na 
podstawie zgromadzonego materiału do-
wodowego tutejszy Sąd to fakt, iż część 
wniosków pochodzących z rejonu wybor-
czego, których dotyczyły wniesione prote-
sty, na których nie znajduje się pieczątka 
imienna wnioskodawcy, opatrzona została 
podpisami budzącymi wątpliwości co do ich 
autentyczności. Zaskakującym wydaje się 
być fakt, iż wnioskodawcy opatrywali wnio-
ski podpisami, które następnie kilkukrot-
nie próbowali odwzorować w tym samym 
miejscu. Z doświadczenia Sądu wynika, 
iż z uwagi na problemy z przyborami do 
pisania pewna część podpisu może zostać 
ponownie odwzorowana (litera, sylaba lub 
początek czy koniec znaku graficznego), 
niemniej budzącym wątpliwości pozostaje 
podpis, zwłaszcza przy nazwisku dwuczło-
nowym kilkukrotnie powtórzony na całej 
swojej długości, powyższego często tyczy 
się również daty złożenia oświadczania.

W  ocenie Sądu zarzuty zawarte 
w rozpatrzonych protestach zasługiwały 
na uwzględnienie, jednakże nie w cało-
ści. Zgodnie bowiem z postanowieniami 

uchwały nr 4/2021/VIII-OKW Okręgowej 
Komisji Wyborczej OIL w Szczecinie z dnia 
29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia 
imiennych list członków rejonów wybor-
czych, wstępnej liczby mandatów dla de-
legatów w poszczególnych rejonach oraz 
publikacji list członków rejonów wybor-
czych w Biuletynie Informacji Publicz-
nej i udostępnienia ich w siedzibie OIL 
w Szczecinie, OKW ustaliła imienne listy 
członków rejonów wyborczych i umieś-
ciła na nich w porządku alfabetycznym 
nazwiska i imiona członków rejonów wy-
borczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do powyższej uchwały. OKW dokonała 
również publikacji list wyborczych dnia 
30 kwietnia 2021 r. Listy członków rejonów 
wyborczych w BIP oraz udostępniła listy 
w siedzibie OIL w Szczecinie. Dodatko-
wo postanowiono, że informacje o wpi-
saniu danego członka OIL w Szczecinie 
na listę konkretnego rejonu wyborczego 
oraz o możliwości przeniesienia do innego 
rejonu wyborczego zostaną rozesłane do 
członków OIL w Szczecinie pocztą. Z po-
wyższego wnioskować należy, iż skarżący 
mieli możliwość zapoznania się z informa-
cją co do tego do jakiego rejonu wyborcze-
go zostali ostatecznie przypisani (nawet 
wbrew swojej świadomej woli). Z uwagi 
na ograniczenia wynikające z dyspozycji 
art. 17 ust. 4 ustawy o izbach lekarskich, 
wprowadzające obowiązek rozpoznania 
protestu na posiedzeniu niejawnym, Sąd 
nie miał możliwości przeprowadzenia do-
wodu z przesłuchania skarżących w cha-
rakterze świadka na okoliczności związane 
z złożonymi przez nich wnioskami będą-
cym przedmiotem protestów. Niemniej 
przeprowadzając dowód z wniosków o prze-
niesienie do innego rejonu wyborczego 
i wpisanie na listę tego rejonu, Sąd był 
w stanie stwierdzić, iż wnioski te zostały 
wypełnione przez skarżących jedynie w za-
kresie danych osobowych i numeru prawa 
wykonywania zawodu oraz zostały opatrzo-
ne ich podpisem, a także pieczątką imien-
ną. Zarówno numer i nazwa rejonu, na 
listę którego zostali skarżący wpisani, jak 
i treść oświadczenia znajdującego się na 
przedmiotowym wniosku zostały wypełnio-
ne zasadniczo odmiennym charakterem 
pisma i kolorem długopisu, aniżeli powyżej 
wskazane dane. W ocenie Sądu powyższe 
potwierdza prawdziwość twierdzeń skar-
żących, iż nie mieli oni świadomości, co 
do faktu przeniesienia ich z rejonu wybor-
czego do innego rejonu. Sąd stwierdza ze 
znacznym prawdopodobieństwem, grani-
czącym z pewnością, iż skarżący opatrzyli 
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przedmiotowy wniosek podpisem i piecząt-
ką imienną „in blanco”, zaś osoba posia-
dająca inny charakter pisma uzupełniła 
wniosek o pozostałe dane poza wiedzą 
i świadomością skarżących. Gdyby bowiem 
skarżący mieli zamiar dokonać zmiany 
rejonu wyborczego, jak wskazują zasady 
logicznego rozumowania oraz kontekst 
sytuacyjny, a także powiązanie zarzutów 
skarżącego z pozostałymi wniesionymi 
protestami wyborczymi, z pewnością wy-
pełniliby przedmiotowe wnioski w całości 
własnoręcznie.

Na podstawie zgromadzonego mate-
riału dowodowego oraz ustalonego stanu 
faktycznego, Sąd wnioskuje, iż co do toż-
samych czynności mogło dojść co do za-
sady w przypadku pozostałych wniosków 
o zmianę rejonu wyborczego, co odbywa-
ło się poza pełną wiedzą i świadomością 
członków samorządu, którzy złożyli podpisy 
pod tymi wnioskami. Dopuszczając powyż-
szą możliwość jako wysoce prawdopodobną, 
graniczącą z pewnością, stwierdzić nale-
ży, iż działania takie były ukierunkowane 
na zmianę liczby delegatów w poszczegól-
nych rejonach wyborczych (np. poprzez ich 
zmniejszenie o 3 osoby) oraz poprzez zmia-
nę w zakresie rozłożenia liczby oddanych 
głosów na poszczególnych kandydatów. 

Z uwagi na powyżej opisane nieprawid-
łowości Sąd stwierdził, iż zarzuty opisa-
ne w protestach są zasadne, twierdzenia 
prawdziwe, zaś nieprawidłowości te miały 
wpływ na wynik wyborów. Do stwierdzo-
nych nieprawidłowości doszło z powodu 
niedoskonałości legislacyjnych w aktualnie 
obowiązujących w tym zakresie przepisach 
prawa oraz aktach wydawanych przez OKW 
OIL w Szczecinie i ORL w Szczecinie. Za-
równo w ustawie o izbach lekarskich, jak 
i Regulaminie wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach 
i trybu odwoływania członków tych orga-
nów i osób zajmujących stanowiska w tych 
organach oraz wyborów komisji wybor-
czych, stanowiącego załącznik do uchwały 
nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 
29 stycznia 2010 r. w sprawie (załącznik do 
obwieszczenia nr 7/16/VII Prezesa Naczel-
nej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r.), 
a także w uchwałach podejmowanych przez 
OKW OIL w Szczecinie i ORL w Szczecinie 
próżno szukać regulacji dookreślających 
zasady i przesłanki implikujące możliwość 
zmiany rejonu wyborczego przez członków 
tego rejonu. Z uwagi na fakt, iż brak jest 
regulacji dookreślających możliwość do-
konania zmian w zakresie przynależności 
do danego rejonu wyborczego, daje to pole 

do dopuszczania się nadużyć w zakresie 
transferowania członków zgromadzenia 
wyborczego lub wpływania przez poszcze-
gólne grupy osób na liczbę delegatów dla 
danego rejonu wyborczego.

W ocenie tutejszego Sądu stwierdzo-
ne wskutek wywiedzionych protestów wy-
borczych nieprawidłowości oraz budzące 
zdumienie i nastręczające wątpliwości oko-
liczności omówione powyżej, nie zasługują 
na aprobatę i jako takie nie mogą się ostać. 
Działania mające na celu wykorzystywanie 
braku świadomości członków rejonu czy też 
czynności polegające na wypełnianiu do-
kumentów wyborczych „in blanco”, ocenić 
należy jako nieetyczne, a także nie licujące 
z powagą wykonywanego przez członków 
samorządu zawodu lekarza, jako zawodu 
zaufania publicznego. Z uwagi jednakże 
na brzmienie § 31 ust. 11 Regulaminu 
wyborów do organów izb lekarskich, na 
stanowiska w organach i trybu odwoływa-
nia członków tych organów i osób zajmu-
jących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych, stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego 
Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. 
w sprawie (załącznik do obwieszczenia 
nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Le-
karskiej z dnia 14 lipca 2016 r.), pomimo 
stwierdzenia w opisanym powyżej stanie 
faktycznym nieprawidłowości, w ocenie 
Sądu nie zachodziła w obecnym stanie 
prawnym możliwość stwierdzenia naru-
szenia zasad określonych w obowiązują-
cych przepisach albo innego naruszenia 
zapisów uchwały lub ustawy. Z uwagi na 
to Sąd nie stwierdził zaistnienia innych 
nieprawidłowości umożliwiających wyda-
nie orzeczenia o stwierdzeniu nieważno-
ści wyborów oraz wygaśnięciu mandatów 
w zakresie unieważnienia. 

Reasumując, z uwagi na doniosłość 
poczynionych ustaleń Sąd zwraca się do 
delegatów Okręgowego Zjazdu Okręgowej 
Izby Lekarskiej IX kadencji o priorytetowe 
podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie 
nowelizacji aktualnie obowiązujących fun-
damentalnych regulacji dotyczących ordy-
nacji wyborczej, w celu przeciwdziałania 
powstawaniu podobnych nieprawidłowości 
i nadużyć podczas wyborów w kolejnych 
kadencjach.

Kończąc 4-letnią kadencję Okręgowego 
Sądu Lekarskiego w Szczecinie w latach 
2018–2022 pragnę podziękować wszyst-
kim sędziom, którzy jako członkowie 
Okręgowego Sądu Lekarskiego starali się 
sprostać wyzwaniom i odpowiedzialności, 
jakie wiążą się z pracą lekarza w sądzie 

korporacyjnym, zwłaszcza w okresie zmian 
legislacyjnych oraz wspomnianych ogra-
niczeń i absencji związanych z epidemią 
wirusa SARS-CoV-2. Pragnę złożyć w tym 
miejscu podziękowania całemu zespołowi 
Okręgowego Sądu Lekarskiego za bardzo 
ciężką i ofiarną pracę, zaangażowanie i ak-
tywność, często wymagających poświęcenia 
dnia pracy i utratę zarobków za ten dzień, 
profesjonalne podejście do wykonywanych 
obowiązków i zdyscyplinowanie w spra-
wach terminów procesowych. Dziękuję za 
stwarzanie życzliwej i przyjaznej atmosfery 
oraz traktowanie pracy w Sądzie jako wy-
rażenia starań o godność zawodu lekarza. 
Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy Kole-
dzy w równym stopniu mogą uczestniczyć 
w pracy Sądu, zmieniające się warunki 
narzucają czasem trudne sytuacje.

 W szczególności podziękowania skła-
dam moim zastępcom: dr n. med. Ewie 
Marzec-Lewenstein i lek. dent. Marii Do-
mańskiej-Wiktor oraz wszystkim sędziom:

 – dr. Arturowi Baraniakowi,
 – dr Agnieszce Biczysko-Mokosie,
 – dr. Markowi Bilarowi, 
 – prof. Agnieszce Brodowskiej,
 – prof. Anicie Chudeckiej-Głaz,
 – prof. Katarzynie Grocholewicz,
 – dr. Robertowi Kowalczykowi,
 – dr. Krzysztofowi Kozakowi,
 – prof. Bartoszowi Kubisie,
 – dr. Markowi Mokosie,
 – prof. Ewie Sobolewskiej,
 – dr Krystynie Lassocińskiej,
 – prof. Andrzejowi Starczewskiemu. 

Jednocześnie chciałabym serdecznie 
podziękować za 4 lata współpracy Pani 
dr n. med. Magdzie Wiśniewskiej – Prezes 
Okręgowej Izby Lekarskiej za życzliwość, 
pomoc, zrozumienie i wsparcie w realizacji 
naszych planów i zamierzeń.

Składam podziękowania zespołowi 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, w szczególności prof. dr. hab. 
n. med. Jackowi Różańskiemu oraz jego 
zastępcom, za bardzo życzliwą współpracę, 
dyskusje i wspólne dążenie do rozwiązy-
wania szczególnie trudnych problemów.

W  imieniu własnym i  wszystkich 
członków Sądu pragnę wyrazić głębo-
ką wdzięczność Skarbnikowi OIL Panu 
dr. n. med. Maciejowi Górskiemu za wy-
gospodarowanie funduszy, które pozwoliły 
Okręgowej Radzie Lekarskiej na wypłatę 
diet sędziowskich. Dziękujemy także za 
życzliwe finansowanie naszych pozostałych 
planów i działalności.

dr n. med. Konrad Jarosz
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Sprawozdanie z działalności Okręgowego 
Sądu Lekarskiego OIL w Szczecinie
za rok 2021
Wypełniając obowiązek prawny określony 
w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 grud-
nia 2009 r. o izbach lekarskich, niniejszym 
przedkładam roczne sprawozdanie z dzia-
łalności Okręgowego Sądu Lekarskiego 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
za 2021 rok.

W kompetencji Okręgowego Sądu Le-
karskiego leży rozpatrywanie spraw z za-
kresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy 
oraz rozpatrywanie protestów przeciwko 
ważności wyborów delegatów na okręgo-
wy zjazd lekarzy. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, iż w roku 2021 liczba spraw, 
które wpłynęły do Okręgowego Sądu Lekar-
skiego, 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 2021 r. przedstawia się 
następująco:
1) 6 wniosków o ukaranie (w tym 6 no-

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

2) 7 zażaleń na postanowienia Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej o umorzeniu lub o odmo-
wie wszczęcia postępowania wyjaś-
niającego,

3) 6 wniosków o przesłuchanie świadka 
w ramach tzw. pomocy prawnej,

4) 4 protesty wyborcze.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2021 r. Okręgowy Sąd Lekarski rozpoznał:
1) 12 wniosków o ukaranie (w tym rów-

nież pozostałych do rozpoznania z lat 
ubiegłych),

2) 7 zażaleń na postanowienia Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej o umorzeniu lub odmowie 
wszczęcia postępowania wyjaśniają-
cego,

3) 4 wnioski o przesłuchanie świadka 
w ramach tzw. pomocy prawnej,

4) 4 protesty wyborcze.
Wnioski o ukaranie dotyczyły nastę-

pujących rodzajów spraw:

 – nieprawidłowego postępowania diag-
nostyczno-terapeutycznego w stosunku 
do pacjenta – 6 spraw;

 – nieetycznego zachowania lekarza w sto-
sunku do innego lekarza – 1 sprawa;

 – nieetycznego zachowania lekarza w sto-
sunku do pacjenta – 3 sprawy;

 – nieprawidłowości w dokumentacji me-
dycznej – 1 sprawa;

 – udziału lekarza w reklamie oraz prowa-
dzenia konsultacji bez wpisu do rejestru 
praktyk lekarskich OIL w Szczecinie – 
1 sprawa. 
Jedenaście z tych postępowań doty-

czyło lekarzy, zaś jedno było prowadzone 
w stosunku do lekarza dentysty.

Powyższe postępowania dotyczyły na-
ruszenia przepisów prawa materialnego 
zawartych głównie w Kodeksie Etyki Le-
karskiej (art. 1, art. 2 ust. 1, art. 8, art. 11, 
art. 12, art. 13, art. 57, art. 64), jak rów-
nież w innych aktach prawnych takich jak 
ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (art. 8, art. 53), ustawa z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (art. 4, art. 31), ustawa 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 8, 
art. 24, art. 25, art. 26 oraz ustawa z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej (art. 5 ust. 1). 

Jako że członkowie izb lekarskich 
podlegają odpowiedzialności zawodowej 
zanaruszenie zasad etyki lekarskiej oraz 
przepisów związanych z wykonywaniem 
zawodu lekarza wskazanych chociażby 
w ww. aktach prawnych, naruszenia te 
dotyczyły np. nieprzestrzegania przez 
lekarza obowiązku wykonywania zawodu 
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 
medycznej, dostępnymi mu metodami 
i środkami zapobiegania, rozpoznawa-
nia i leczenia chorób, zgodnie z zasa-
dami etyki zawodowej oraz z należytą 
starannością. Również niedopełniany 
był obowiązek udzielania pacjentowi 
przystępnych informacji o jego stanie 
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycz-
nych, leczniczych, dających się przewi-
dzieć następstwach ich zastosowania 

albo zaniechania, wynikach leczenia 
oraz rokowaniu. 

Część przewinień zawodowych doty-
czyła naruszenia wytycznych dotyczących 
sposobu prowadzenia i udostępniania do-
kumentacji medycznej, tj. nieprawidło-
we sporządzanie odpisów dokumentacji 
medycznej, zbędna zwłoka w wydaniu 
dokumentacji medycznej uprawnionym 
podmiotom. 

Kolejną kwestią jest udział lekarza w re-
klamie – w obecnym stanie prawnym le-
karz tworzy swoją zawodową opinię jedynie 
w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego 
wszelkie reklamowanie się jest zabronione. 
Lekarz nie powinien wyrażać zgody na 
używanie swego nazwiska i wizerunku 
dla celów komercyjnych.

Spośród spraw rozpoznanych przez 
Sąd w tym roku można przytoczyć jeszcze 
sprawę, w której lekarz wykonywał zawód 
w ramach działalności leczniczej bez wpisu 
do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą, naruszając w ten sposób 
ciążący na nim obowiązek.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wszyst-
kie rozpoczęte w tym roku postępowania 
zakończyły się wydaniem orzeczenia lub 
postanowienia, natomiast 2 postępowania 
pozostają nieprawomocne.

W okresie sprawozdawczym Okręgo-
wy Sąd Lekarski przeprowadził łącznie 
18 rozpraw głównych oraz 18 posie-
dzeń (w tym posiedzenia niejawne), w ra-
mach których wydano orzeczenia kończące 
postępowanie w sprawie, w tym:
1) 11 orzeczeń wydanych na rozprawach 

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

obwinionego,
 – 7 orzeczeń o ukaraniu lekarza ob-

winionego karą upomnienia,
 – 2 orzeczenia o ukaraniu lekarza 

obwinionego karą nagany;
2) w 1 sprawie umorzono postępowanie na 

podstawie art. 63 pkt 4. w zw. z art. 64 
ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich,

3) 18 postanowień wydanych na po-
siedzeniach.
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Jedna sprawa została przekazana do 

Naczelnego Sądu Lekarskiego w War-
szawie w celu rozpoznania odwołania od 
orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego 
w Szczecinie. Na dzień 31 grudnia 2021 r. 
do Sądu w Szczecinie nie wpłynęło jeszcze 
orzeczenie NSL w tej sprawie. 

Siedem spraw z lat ubiegłych pozostaje 
zawieszonych w oczekiwaniu na zakończe-
nie równolegle toczących się postępowań 
karnych, natomiast jedna sprawa została 
zawieszona w tym roku.

Trzy sprawy zostały przekazane do 
Naczelnego Sądu Lekarskiego w celu wy-
znaczenia innego równorzędnego sądu 
właściwego do rozpoznania sprawy.

 Podczas trwania ostatniego kwarta-
łu VIII kadencji, Okręgowy Sąd Lekar-
ski rozpoznał cztery protesty przeciwko 
ważności przeprowadzonych i zakończo-
nych wyborów na delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie IX kadencji, wskutek czego 
wydane zostały w tym przedmiocie czte-
ry postanowienia. Argumentacja zawarta 
w każdym z protestów była bardzo podobna 
i dotyczyła takich samych nieprawidłowo-
ści, a skarżący zarzucali, iż podczas prze-
prowadzonych i zakończonych wyborów 
na delegatów na Okręgowy Zjazd Leka-
rzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie IX kadencji dokonano, bez wiedzy  
i zgody skarżących przeniesienia ich do 
innego rejonu wyborczego z rejonu wy-
borczego tj. podmiotu leczniczego, który 
jest ich głównym miejscem wykonywania 
działalności leczniczej, na rzecz innych 
rejonów. Mając na względzie doniosłość 
poczynionych przez OSL OIL w Szcze-
cinie ustaleń oraz konieczność podjęcia 
przez delegatów IX kadencji inicjatywy 
legislacyjnej w zakresie nowelizacji aktu-
alnie obowiązujących fundamentalnych 
regulacji dotyczących ordynacji wyborczej, 
OSL OIL w Szczecinie w przedmiotowym 
sprawozdaniu postanowił przybliżyć za-
sadnicze motywy wydanych rozstrzygnięć, 
o czym poniżej.

Okręgowy Sąd Lekarski OIL w Szcze-
cinie działając na podstawie art. 17 ust. 
5 ustawy o  izbach lekarskich z  dnia 
2 grudnia 2009 r. oraz § 31 „Regulami-
nu wyborów 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” 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 
12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 
29 stycznia 2010 r. w sprawie (załącznik 

do obwieszczenia nr 7/16/VII Prezesa 
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 
2016 r.) stwierdził, iż na podstawie 
zgromadzonego materiału dowodowe-
go, z uwagi na stwierdzone w aktualnie 
obowiązującym stanie prawnym braki 
legislacyjne, niemożliwym było wyda-
nie postanowienia stwierdzającego nie-
ważność wyborów. W ustalonym przez 
Okręgowy Sąd Lekarski Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie, stanie faktycz-
nym stwierdzono, iż podczas organizacji 
i przeprowadzania wyborów na delegatów 
na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji 
doszło do nieprawidłowości, budzących 
wątpliwości co do zasadności i popraw-
ności ustalenia imiennych list członków 
rejonów wyborczych oraz liczby manda-
tów dla delegatów w poszczególnych re-
jonach wyborczych na okres IX kadencji. 

W pierwszej kolejności wyjaśnić na-
leży, iż wybory delegatów na okręgowy 
zjazd lekarzy odbywają się w głosowaniu 
tajnym przy nieograniczonej liczbie kan-
dydatów i zachowaniu zasady równości, 
ponadto są powszechne i  bezpośred-
nie, a głosować można tylko osobiście, 
zaś w rejonie wyborczym dopuszcza się 
również głosowanie w drodze korespon-
dencyjnej. Stosownie do § 12 ust. 13 
Regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach 
i trybu odwoływania członków tych or-
ganów i osób zajmujących stanowiska 
w tych organach oraz wyborów komisji 
wyborczych, stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Leka-
rzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
(załącznik do obwieszczenia nr 7/16/VII 
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 
14 lipca 2016 r.), okręgowa komisja wy-
borcza na podstawie uchwały okręgowej 
rady lekarskiej, ustala w drodze uchwały 
listy członków rejonów wyborczych oraz 
liczbę mandatów na delegatów, którzy 
powinni być wybrani w tym rejonie, na 
podstawie listy członków izby lekarskiej, 
posiadających czynne prawo wyborcze, 
wpisanych do okręgowego rejestru leka-
rzy według stanu na dzień 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok, w którym będą 
przeprowadzone wybory.

Stosownie do treści uchwały 
nr 10/2021/VIII Okręgowej Rady Le-
karskiej w Szczecinie z dnia 24 lutego 
2021 r. w sprawie ustalenia liczby człon-
ków rejonu wyborczego uprawnionych do 
wyboru jednego delegata na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie IX kadencji 2022–2026 
oraz minimalnej i maksymalnej liczby 
członków rejonu wyborczego na okres 
IX kadencji 2022–2026, liczba człon-
ków rejonu wyborczego uprawnionych do 
wyboru jednego delegata na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie IX kadencji 2022–2026 wy-
nosi 40 (czterdzieści).

Na podstawie uchwały nr 42/2021/VIII 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie usta-
lenia podziału Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na rejony wyborcze na okres 
IX kadencji 2022–2026, dokonano podzia-
łu członków samorządu na odpowiednio 
33 okręgi wyborcze w zakresie lekarzy 
oraz 21 okręgów wyborczych w zakresie 
lekarzy dentystów. Jak wynika z § 13 ust. 7 
Regulaminu, rejony wyborcze mogą obej-
mować przedsiębiorstwa podmiotu lecz-
niczego, jednostki zasadniczego podziału 
terytorialnego kraju lub grupy lekarzy. Co 
do zasady rejony wyborcze liczące naj-
więcej członków danego rejonu ustalone 
zostały dla podmiotów leczniczych jako 
miejsc wykonywania działalności lecz-
niczej przez członków rejonu lub według 
grupy lekarzy np. seniorzy lub jednostek 
zasadniczego podziału terytorialnego (np. 
powiaty).

Na podstawie przedłożonych przez 
OKW OIL w Szczecinie dokumentów 
ustalono, iż w rejonie wyborczym, któ-
rego dotyczyły wniesione protesty złożono 
łącznie 144 wnioski o przeniesienie z tego 
rejonu wyborczego do innego i wpisanie 
na listę tego rejonu. OSL OIL w Szczeci-
nie dokonał wnikliwej analizy przedłożo-
nych w oryginale wniosków i stwierdził, 
że ogromne wątpliwości budzą następu-
jące fakty. 

Co do zasady wszystkie wnioski zo-
stały wypełnione w jednakowy sposób, 
tzn. każdy wniosek został uzupełniony 
o imię i nazwisko wnioskodawcy, numer 
jego prawa wykonywania zawodu oraz 
został opatrzony podpisem wnioskodaw-
cy, zaś znaczna część wniosków również 
pieczątką imienną wnioskującego. Zdu-
mienie budzi jednakże fakt, iż co do zasa-
dy każdy z wniosków został uzupełniony 
innym charakterem pisma oraz innym 
rodzajem lub kolorem długopisu w miej-
scu, w którym wskazać należało numer 
i nazwę rejonu, na listę którego wpisany 
jest lekarz oraz numer i nazwę rejonu 
wyborczego, do którego wnioskodawca 
zamierza zostać przeniesiony, a także, 
w którym rejonie zamierza uczestniczyć 
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w wyborach. Ta sama zależność dotyczy 
również opatrzenia wniosku datą jego 
wypełnienia (zasadniczo różna od cha-
rakteru pisma widocznego przy podpisie 
oraz rodzaju i koloru długopisu). 

Za niezmiernie istotny i  budzący 
niepokój ocenić należy fakt, iż 142 z 144 
wniosków dot. przeniesienia się z rejonu 
wyborczego, którego dotyczyły protesty, 
złożonych zostało w tym samym dniu, 
tj. 31 maja 2021 r. (chociaż niemalże 
każdy został opatrzony datą wypełnie-
nia o około 10–14–20 dni wcześniejszą), 
a także 139 wniosków zostało złożonych 
o jednej godzinie, tj. 14.45, co zgodnie 
z zasadami doświadczenia życiowego na-
kazuje wnioskować, iż zostało uczynione 
przez jedną osobę, bowiem choćby mając 
na względzie stan epidemii oraz obowią-
zujące w związku z tym ograniczenia pro-
wadzi do wniosku, iż niemożliwym oraz 
sprzecznym z obowiązującymi przepisami 
prawa jest założenie polegające na uzna-
niu, że 139 osób znalazło się jednocześnie 
w tym samym czasie i celu w Biurze OIL 
w Szczecinie. 

Dokonane zmiany in minus w rejonie 
wyborczym, którego dotyczyły protesty 
skutkowały zmniejszeniem liczby osób po-
siadających czynne prawo wyborcze w tym 
rejonie z 533 do 395 osób, a zatem stwier-
dzić należy, iż wpłynęło to na zmniejszenie 
liczby osób uprawnionych do oddania głosu 
na kandydata na delegata z tego rejonu 
o 25,89%, co stanowi ponad ¼ ogółu osób 
uprawnionych do oddania głosu w wybo-
rach. Zaakcentowania wymaga fakt, iż 
powyżej stwierdzona okoliczność wywar-
ła bezpośredni skutek dla członków tego 
konkretnego zgromadzenia wyborczego, 
bowiem skutkowała zmniejszeniem moż-
liwości wybrania delegatów na okręgowy 
zjazd lekarzy o 3 (słownie: trzech). Jed-
nocześnie ze znacznym prawdopodo-
bieństwem stwierdzić należy, iż zmiany 
te miały również wpływ na liczbę odda-
nych głosów na konkretnych kandydatów, 
albowiem gdyby w głosowaniu udział wziął 
np. skarżący, oddałby on głos na kandyda-
tów z tego właśnie okręgu wyborczego, co 
do których wyraża on chęć, aby byli jego 
przedstawicielami podczas okręgowego 
zjazdu lekarskiego.

Mając na względzie powyższe, tu-
tejszy Sąd dokonał weryfikacji danych 
w zakresie zmian rejonów wyborczych 
w innych podmiotach leczniczych oraz 
grupach lekarzy jak również procento-
wych zmian w tych rejonach na skutek 
złożonych wniosków o  przeniesienie 

i stwierdził następujące fakty. W rejo-
nie SPWSZ Arkońska złożono łącznie 
69 wniosków, co stanowiło 20,67% ogól-
nej liczby uprawnionych do głosowania. 
Każdy z wniosków został złożony w dniu 
31 maja 2021 r. W SPWSZ Zdunowo zło-
żono 15 wniosków, co stanowiło 10,07% 
ogółu uprawnionych, każdy z wniosków 
został złożony w dniu 31 maja 2021 r. 
W SPZOZ Zdroje złożono 46 wniosków 
o zmianę rejonu wyborczego, co stano-
wiło 18,37% ogółu uprawnionych, zaś 
każdy z wniosków został złożony w dniu 
31 maja 2021 r. W rejonie SPSK-1 Poli-
ce złożono 20 wniosków, co stanowiło 
22,99% uprawnionych, wszystkie wnioski 
zostały złożone w dniu 31 maja 2021 r. 
W rejonie SPSK-2 złożono łącznie 101 
wniosków, zaś 100 z nich zostało złożo-
nych w dniu 31 maja 2021 r. W rejonie 
SPZOZ MSWiA, 109. Szpital Wojsko-
wy złożono 47 wniosków, co stanowiło 
31,08% uprawnionych, 46 wniosków zo-
stało złożonych w dniu 31 maja 2021 r. 
W rejonie Zachodniopomorskie Centrum 
Onkologii złożono 15 wniosków stano-
wiących 15,91% uprawnionych, które to 
wnioski wszystkie zostały złożone w dniu 
31 maja 2021 r. 

Nadto zauważyć należy, iż pośród re-
jonów wyborczych utworzonych dla grup 
lekarzy złożono łącznie 180 wniosków 
o zmianę rejonu, zaś 144 z nich zostały 
złożone w dniu 31 maja 2021 r. Stanowiło 
to wartość dodaną dla każdego z rejonów 
LEKARZE 1–9 odpowiednio od 13,33% 
przez 37,04% i 51,85% oraz 54,07% aż 
do 74,81% ogólnej liczby uprawnionych 
do głosowania. Zatem nie dokonując 
analizy zmian powstałych w rejonach 
utworzonych dla jednostek zasadnicze-
go podziału terytorialnego kraju czy se-
niorów lub lekarzy dentystów stwierdzić 
należy, iż w dniu 31 maja 2021 r. do Biura 
OIL w Szczecinie złożono niemalże o tej 
samej godzinie 594 wnioski o zmianę 
rejonu wyborczego. Zasady logicznego 
rozumowania oraz doświadczenia życio-
wego wnioskować nakazują, iż wnioski 
te zostały złożone przez jedną osobę, co 
budzi wątpliwości tutejszego Sądu w za-
kresie prawdziwości oświadczeń w nich 
złożonych przez „wnioskodawców”. W tym 
miejscu Sąd zwrócił uwagę, iż zgodnie 
z komunikatem OKW OIL w Szczecinie 
z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie pub-
likacji imiennych list członków rejonów 
wyborczych na okres IX kadencji i zmiany 
rejonu wyborczego, wniosek o zmianę re-
jonu wyborczego złożyć należało w Biurze 

OIL w Szczecinie osobiście lub przesłać 
pocztą tradycyjną. Dodatkowo, co równie 
istotne, zgodnie z wytycznymi Krajowej 
Komisji Wyborczej w celu zapewnienia 
większej wiarygodności podpisu składa-
nego pod wnioskiem należało umieścić 
również imienną pieczątkę. 

Mając na względzie treść powyższego 
komunikatu, OKW OIL w Szczecinie przed 
dokonaniem zmian w imiennych listach 
członków rejonów wyborczych, winna była 
zweryfikować okoliczność związaną z jed-
noczasowym składaniem – za pośredni-
ctwem osoby trzeciej – znaczącej liczby 
wniosków, pośród których znajdowały się 
również takie, które nie były opatrzone pie-
czątką imienną wnioskodawcy pod kątem 
ich prawdziwości.

Co niezmiernie istotne i co ustalił 
na podstawie zgromadzonego materia-
łu dowodowego tutejszy Sąd to fakt, iż 
część wniosków pochodzących z rejonu 
wyborczego, których dotyczyły wniesione 
protesty, na których nie znajduje się pie-
czątka imienna wnioskodawcy, opatrzona 
została podpisami budzącymi wątpliwości 
co do ich autentyczności. Zaskakującym 
wydaje się, iż wnioskodawcy opatrywali 
wnioski podpisami, które następnie kil-
kukrotnie próbowali odwzorować w tym 
samym miejscu. Z doświadczenia życio-
wego Sądu wynika, iż z uwagi na problemy 
z przyborami do pisania pewna część pod-
pisu może zostać ponownie odwzorowana 
(litera, sylaba lub początek czy koniec 
znaku graficznego), niemniej budzącym 
wątpliwości pozostaje podpis, zwłaszcza 
przy nazwisku dwuczłonowym kilkukrot-
nie powtórzony na całej swojej długości, 
powyższego często tyczy się również daty 
złożenia oświadczania.

W  ocenie Sądu zarzuty zawarte 
w rozpatrzonych protestach zasługiwały 
na uwzględnienie, jednakże nie w cało-
ści. Zgodnie bowiem z postanowieniami 
uchwały nr 4/2021/VIII-OKW Okręgowej 
Komisji Wyborczej OIL w Szczecinie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia imiennych list członków rejo-
nów wyborczych, wstępnej liczby man-
datów dla delegatów w poszczególnych 
rejonach oraz publikacji list członków 
rejonów wyborczych w Biuletynie In-
formacji Publicznej i udostępnienia ich 
w siedzibie OIL w Szczecinie, OKW usta-
liła imienne listy członków rejonów wy-
borczych i umieściła na nich w porządku 
alfabetycznym nazwiska i imiona człon-
ków rejonów wyborczych, zgodnie z za-
łącznikiem nr 1 do powyższej uchwały. 
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SPRAWOZDANIA
OKW dokonała również publikacji list 
wyborczych dnia 30 kwietnia 2021 r. 
Listy członków rejonów wyborczych 
w BIP oraz udostępniła listy w siedzi-
bie OIL w Szczecinie. Dodatkowo po-
stanowiono, że informacje o wpisaniu 
danego członka OIL w Szczecinie na listę 
konkretnego rejonu wyborczego oraz 
o możliwości przeniesienia do innego 
rejonu wyborczego zostaną rozesłane 
do członków OIL w Szczecinie pocztą. 

Z powyższego wnioskować należy, iż 
skarżący mieli możliwość zapoznania się 
z informacją co do tego do jakiego rejo-
nu wyborczego zostali ostatecznie przy-
pisani (nawet wbrew swojej świadomej 
woli). Z uwagi na ograniczenia wynika-
jące z dyspozycji art. 17 ust. 4 ustawy 
o izbach lekarskich, wprowadzające obo-
wiązek rozpoznania protestu na posiedze-
niu niejawnym, Sąd nie miał możliwości 
przeprowadzenia dowodu z przesłucha-
nia skarżących w charakterze świadka 
na okoliczności związane ze złożonymi 
przez nich wnioskami będącymi przed-
miotem protestów. Niemniej przeprowa-
dzając dowód z wniosków o przeniesienie 
do innego rejonu wyborczego i wpisanie na 
listę tego rejonu, Sąd był w stanie stwier-
dzić, iż wnioski te zostały wypełnione 
przez skarżących jedynie w zakresie da-
nych osobowych i numeru prawa wyko-
nywania zawodu oraz zostały opatrzone 
ich podpisem, a także pieczątką imien-
ną. Zarówno numer i nazwa rejonu, na 
listę którego zostali skarżący wpisani, jak 
i treść oświadczenia znajdującego się na 
przedmiotowym wniosku zostały wypeł-
nione zasadniczo odmiennym charakte-
rem pisma i kolorem długopisu, aniżeli 
powyżej wskazane dane. 

W ocenie Sądu powyższe potwierdza 
prawdziwość twierdzeń skarżących, iż 
nie mieli oni świadomości co do faktu 
przeniesienia ich z rejonu wyborczego do 
innego rejonu. Sąd stwierdza ze znacz-
nym prawdopodobieństwem, graniczącym 
z pewnością, iż skarżący opatrzyli przed-
miotowy wniosek podpisem i pieczątką 
imienną „in blanco”, zaś osoba posiada-
jąca inny charakter pisma uzupełniła 
wniosek o pozostałe dane poza wiedzą 
i świadomością skarżących. Gdyby bowiem 
skarżący mieli zamiar dokonać zmiany 
rejonu wyborczego, jak wskazują zasady 
logicznego rozumowania oraz kontekst 
sytuacyjny, a także powiązanie zarzutów 
skarżącego z pozostałymi wniesionymi 

protestami wyborczymi, z pewnością wy-
pełniliby przedmiotowe wnioski w całości 
własnoręcznie.

Na podstawie zgromadzonego mate-
riału dowodowego oraz ustalonego stanu 
faktycznego, Sąd wnioskuje, iż co do toż-
samych czynności mogło dojść co do za-
sady w przypadku pozostałych wniosków 
o zmianę rejonu wyborczego, co odbywa-
ło się poza pełną wiedzą i świadomoś-
cią członków samorządu, którzy złożyli 
podpisy pod tymi wnioskami. Dopusz-
czając powyższą możliwość jako wysoce 
prawdopodobną, graniczącą z pewnością, 
stwierdzić należy, iż działania takie były 
ukierunkowane na zmianę ilości delega-
tów w poszczególnych rejonach wybor-
czych (np. poprzez ich zmniejszenie o 3 
osoby) oraz poprzez zmianę w zakresie 
rozłożenia liczby oddanych głosów na po-
szczególnych kandydatów. 

Z uwagi na powyżej opisane niepra-
widłowości Sąd stwierdził, iż zarzuty 
opisane w protestach są zasadne, twier-
dzenia prawdziwe, zaś nieprawidłowości 
te miały wpływ na wynik wyborów. Do 
stwierdzonych nieprawidłowości doszło 
z powodu niedoskonałości legislacyjnych 
w aktualnie obowiązujących w tym za-
kresie przepisach prawa oraz aktach wy-
dawanych przez OKW OIL w Szczecinie 
i ORL w Szczecinie. Zarówno w ustawie 
o izbach lekarskich, jak i Regulaminie 
wyborów do organów izb lekarskich, na 
stanowiska w organach i trybu odwoływa-
nia członków tych organów i osób zajmu-
jących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych, stanowią-
cego załącznik do uchwały nr 12 X Krajo-
wego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. w sprawie (załącznik do obwiesz-
czenia nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej 
Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r.), 
jak i uchwałach podejmowanych przez 
OKW OIL w Szczecinie i ORL w Szcze-
cinie próżno szukać regulacji dookreśla-
jących zasady i przesłanki implikujące 
możliwość zmiany rejonu wyborczego 
przez członków tego rejonu. Z uwagi na 
fakt, iż brak jest regulacji dookreślają-
cych możliwość dokonania zmian w za-
kresie przynależności do danego rejonu 
wyborczego, daje to pole do dopuszczania 
się nadużyć w zakresie transferowania 
członków zgromadzenia wyborczego lub 
wpływania przez poszczególne grupy osób 
na liczbę delegatów dla danego rejonu 
wyborczego.

W ocenie tutejszego Sądu, stwierdzo-
ne wskutek wywiedzionych protestów wy-
borczych, nieprawidłowości oraz budzące 
zdumienie i nastręczające wątpliwości 
okoliczności omówione powyżej, nie za-
sługują na aprobatę i jako takie nie mogą 
się ostać. Działania mające na celu wyko-
rzystywanie braku świadomości członków 
rejonu czy też czynności polegające na 
wypełnianiu dokumentów wyborczych 
„in blanco” ocenić należy jako nieetyczne, 
a także nie licujące z powagą wykonywa-
nego przez członków samorządu zawodu 
lekarza, jako zawodu zaufania publiczne-
go. Z uwagi jednakże na brzmienie § 31 
ust. 11 Regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach 
i trybu odwoływania członków tych or-
ganów i osób zajmujących stanowiska 
w tych organach oraz wyborów komisji 
wyborczych, stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Leka-
rzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
(załącznik do obwieszczenia nr 7/16/VII 
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 
14 lipca 2016 r.), pomimo stwierdzenia 
w opisanym powyżej stanie faktycznym 
nieprawidłowości, w ocenie Sądu nie 
zachodziła w obecnym stanie prawnym 
możliwość stwierdzenia naruszenia zasad 
określonych w obowiązujących przepi-
sach albo innego naruszenia zapisów 
uchwały lub ustawy. Z uwagi na to Sąd 
nie stwierdził zaistnienia innych nie-
prawidłowości umożliwiających wydanie 
orzeczenia o stwierdzeniu nieważności 
wyborów oraz wygaśnięciu mandatów 
w zakresie unieważnienia. 

Reasumując, z uwagi na doniosłość 
poczynionych ustaleń Sąd zwraca się do 
delegatów Okręgowego Zjazdu Okręgowej 
Izby Lekarskiej IX kadencji o priorytetowe 
podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie 
nowelizacji aktualnie obowiązujących fun-
damentalnych regulacji dotyczących ordy-
nacji wyborczej, w celu przeciwdziałania 
powstawaniu podobnych nieprawidłowości 
i nadużyć podczas wyborów w kolejnych 
kadencjach.

Na koniec pragnę podziękować moim 
zastępcom: dr n. med. Ewie Marzec-Le-
wenstein oraz lek. dent. Marii Domań-
skiej-Wiktor za wspomaganie mojej osoby 
w pełnieniu funkcji Przewodniczącego, 
a także wszystkim Sędziom Okręgowego 
Sądu Lekarskiego OIL w Szczecinie.

dr n. med. Konrad Jarosz
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