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Za

nami Sprawozdawczo‑Wyborczy Okrę‑
gowy Zjazd Lekarzy, który wybrał swoich
przedstawicieli do organów naszej izby na
kolejne cztery lata. Kto nie był, a ciekawy
jest tematów tam poruszanych, znajdzie na łamach Vox
Medici sprawozdanie z tego wydarzenia i wiele informa‑
cji dotyczących działalności izbowych ciał przez ostatnie
cztery lata. Zachęcam do lektury, ponieważ zawsze warto
wiedzieć. Polecam również wczytanie się w artykuł Pani
mecenas Marii Rachwał‑Frankowskiej dotyczący gorą‑
cego tematu, jakim jawi się rozporządzenie o ochronie
danych osobowych (RODO). To rewolucja w unijnym
prawie, która dotyka również sektora medycznego. Oso‑
biście jestem zdania, że indywidualne praktyki lekarskie
są wyłączone z tych restrykcji, ale dyskusja trwa i warto
wiedzieć więcej oraz wyrobić sobie własne zdanie w tym
temacie. Zwłaszcza że konsekwencje nieznajomości
przepisów mogą być tym razem bardzo bolesne. Katalog
kar, które grożą za niespełnianie przepisów rozporzą‑
dzenia, wygląda naprawdę srogo. Na kolejnych stronach
naszego biuletynu znajdziecie Państwo również relację
z kolejnych XX już „Trendów” – cyklicznej konferencji
organizowanej przez Komisję Stomatologiczną. Trzeba
przyznać, że stała się ona już znakiem firmowym naszej
izby lekarskiej. Bardzo wysoki poziom merytoryczny oraz
oprawa tej imprezy przyciąga tłumy lekarzy z całej Polski,
a także z zagranicy. Kto nie był, niech żałuje i przeczyta,
jak było ciekawie. W naszej izbie odbył się także bardzo
ciekawie zaaranżowany wieczór wspomnień. Podczas
tego spotkania, o którym piszemy na naszych łamach,
przypomniano sylwetkę zmarłej rok temu Pani prof.
Haliny Pilawskiej.
Jeszcze raz zachęcam do pisania do redakcji o spra‑
wach nie tylko ważnych, ale także o tych bardziej bła‑
hych, którymi chcieliby Państwo zainteresować kole‑
żanki i kolegów.
Życzę Państwu miłej lektury.
Redaktor naczelny Vox Medici
dr n. med. Łukasz Tyszler
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BIURO
Biuro Okręgowej
Izby Lekarskiej
ul. M. Skłodowskiej‑Curie 11

71‑332 Szczecin
www.oil.szczecin.pl
biuro@oil.szczecin.pl

Centrala
91 487 49 36
91 487 48 98
91 487 37 24
DANE DO OPŁACENIA
SKŁADEK
Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie
11, 71-332 Szczecin
numer konta:

56 1240 3813 1111
0000 4375 7699
z dopiskiem OBOWIĄZKOWE
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Godziny pracy:
BIURO OIL

poniedziałek: 7:30 – 15:30
środa, piątek: 7:30 – 15:00
wtorek, czwartek: 7:30 – 16:00
BIURO OKRĘGOWEGO
SĄDU LEKARSKIEGO

poniedziałek: 9:00 – 15:30
wtorek: 9:00 – 16:00
czwartek: 9:00 – 16:00
OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY,
REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH

poniedziałek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:00
wtorek, czwartek: 7:30 – 16:00
W piątki rejestry nie przyjmują
interesantów.
DYREKTOR BIURA OIL

mgr Agnieszka Niśkiewicz
cent. wew. 102
SEKRETARIAT

mgr inż. Marta Mielcarek
cent. wew. 106, fax 91 487 75 61

OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY

Prawa Wykonywania Zawodu i Staże Podyplomowe

mgr inż. Lidia Borkowska
cent. wew. 104

Prawa Wykonywania Zawodu,
Punkty Edukacyjne oraz Staże Podyplomowe

mgr Krzysztof Halewski
cent. wew. 124

mgr inż. Marta Mielcarek
cent. wew. 106
wtorek – piątek: 8:00 – 13:00
VOX MEDICI, SPRAWY LEKARZY
DENTYSTÓW, KONFERENCJE/SZKOLENIA,
IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWE

mgr Kamila Sidor, cent. wew. 116

REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH
ZAŚWIADCZENIA DO UE

Sylwia Chudoba, cent. wew. 112
KSIĘGOWOŚĆ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Iwińska
cent. wew. 111

KOMISJA BIOETYCZNA, REJESTR
PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

mgr Mirosława Fryś, cent. wew. 110,
fax 91 486 26 31
BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Konrad Nowicki
mgr Paulina Hajdukiewicz,
cent. wew. 103, 117

KSIĘGOWOŚĆ, KASA,
WINDYKACJA SKŁADEK

mgr Małgorzata Amanowicz
cent. wew. 107
W piątki księgowość
nieczynna.

BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

mgr Magdalena Sobalska
mgr Sylwia Zaczkiewicz
cent. wew. 119

Porady prawne w zakresie spraw indywidualnych związanych nie tylko z wykonywaniem zawodu

lekarza i lekarza dentysty, ale również z wykonywaniem działalności gospodarczej i życiem prywatnym
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapewnia poprzez:
•	porady prawne udzielane podczas
dyżuru radcy prawnego w siedzibie
OIL w Szczecinie trzy razy w tygodniu
(po wcześniejszym umówieniu), tj.:
wtorek od 11.00 do 16.00
środa od 10.00 do 15.00
czwartek od 11.00 do 16.00

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

DRUK ZAPOL Sobczyk s.j.
KOLPORTAŻ 6030 lekarzy i lekarzy dentystów
DO KOLEGIUM REDAKCYJNEGO BIULETYNU „VOX MEDICI” NA OKRES
VII KADENCJI 2013–2017 POWOŁUJE SIĘ NIŻEJ WYMIENIONE

WYDAWCA

Materiały i listy do redakcji prosimy przysyłać na adres:

voxmedici@oil.szczecin.pl lub dostarczać
do sekretariatu OIL, wyłącznie w formie elektronicznej.

Reklamy wyłącznie w formatach TIFF lub PDF,
CMYK, 300 dpi, spad po 3 mm, wielkością i forma‑
tem zgodne z zamówionym modułem. Czcionki za‑
mienione na krzywe. Format netto: 205 x 287 mm.

OKŁADKA OIL w Szczecinie

Redakcja musi być powiadomiona o nadesłaniu materiałów
zamieszczonych w innych publikacjach.

Iwona, Wiśniewska Magda

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,
71‑332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej‑Curie 11

UWAGA!

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD ZAPOL Sobczyk s.j.

Mieczysław, Lipski Mariusz, Ptak Karol, Szydłowska

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie

•	telefoniczne porady prawne od
poniedziałku do piątku w godzinach od
800 do 1600 pod numerem 91 48 46 800
w sprawach niewymagających
zapoznania się z dokumentami.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Sekretariat nie przygotowuje tekstów do publikacji. Re‑
dakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji
nadesłanych tekstów. Nie gwarantujemy publikacji mate‑
riałów, które nie zostały zamówione. Przedrukartykułów
oraz wykorzystywanie zdjęć za zgodą redakcji.

OSOBY: Tyszler Łukasz – Redaktor Naczelny, Chruściel
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WINDYKACJA SKŁADEK

SEKRETARZ VOX MEDICI Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36

wew. 116
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Halina Teodorczyk, Mariusz

Pietrzak, Krzysztof Jach, Grzegorz Czajkowski,
Wiesław Kupiński
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HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA MATERIAŁÓW
I WYSYŁKI NAJBLIŻSZEGO WYDANIA VOX MEDICI
VOX maj-czerwiec (05/236) l ostateczny termin nadsyłania
materiałów – 6.06.2018 r. l wysyłka do odbiorców –
25.06.2018 r.
VOX lipiec-sierpień-wrzesień (06/237) l ostateczny termin
nadsyłania materiałów – 12.09.2018 r. l wysyłka do
odbiorców – 1.10.2018 r.

VOX MEDICI

PIÓREM PANI PREZES

PIERWSZE (KRÓTKIE)
ROZWAŻANIA VIII KADENCJI

J

esteśmy jako samorząd szcze‑
ciński już po Okręgowym Zjeź‑
dzie Sprawozdawczo‑Budżetowo
‑Wyborczym. Zjazd ten, kończący VII
i rozpoczynający VIII kadencję, odbył się
24 marca. Czujni obserwatorzy życia sa‑
morządowego zauważyli pewnie, że zwykle
wiosną odbywał się zjazd sprawozdawczo
‑budżetowy, na wybory czas zwykle przy‑
chodził co 4 lata jesienią. Nowa ordynacja
wyborcza dopuszcza jednakże łączenie
zjazdów, co z jednej strony pozwoliło na
wydłużenie VII kadencji, a z drugiej nie‑
wątpliwie może zekonomizować funkcjo‑

nowanie organów samorządowych nowej
kadencji.
Po raz drugi zostałam przez Koleżanki
i Kolegów Delegatów wybrana na prezesa
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
Dziękuję bardzo za to zaufanie. Ze swej
strony obiecuję nie zawieść oczekiwań.
Obiecuję też, że dołożę wszelkich starań,
aby samorząd lekarski jeszcze bardziej wy‑
szedł naprzeciw Wam i Waszym potrzebom,
Koleżanki i Koledzy.
Praca w samorządzie lekarskim jest
ewidentnie pracą zespołową. Okręgowy
Zjazd Lekarzy wybrał już oczywiście za‑

równo członków nowej, Okręgowej Rady
Lekarskiej VIII kadencji, jak i członków
pozostałych izbowych organów. Ponie‑
waż jednak nowa Rada nie zdążyła się
jeszcze ukonstytuować i podjąć jakich‑
kolwiek działań, to o naszych zamierze‑
niach i planach na kolejne 4 lata pozwolę
sobie napisać w kolejnym wydaniu „Vox
Medici”.
Jeszcze raz dziękuję Wam za zaufanie,
Koleżanki i Koledzy..
Magda Wiśniewska

Nagrody dla najlepszych
za egzamin specjalizacyjny

J

uż po raz trzeci przyznane zosta‑
ły przez Okręgową Radę Lekarską
w Szczecinie nagrody specjalizacyjne.
Nagrody w wysokości 1500,00 zł
za egzamin specjalizacyjny zdany w 2017
roku z wyróżnieniem po odbyciu szkolenia
specjalizacyjnego otrzymały:
• dr n. med. Joanna Iskra‑Trifunović –
w dziedzinie medycyny rodzinnej,
• lek. Aleksandra Pietrzyk – w dziedzi‑
nie genetyki klinicznej.
Nagrody w wysokości 1000,00 zł za eg‑
zamin specjalizacyjny zdany w 2017 roku
z wynikiem bardzo dobrym po odbyciu
szkolenia specjalizacyjnego otrzymali:
• dr n. med. Agnieszka Biczysko
‑Mokosa – w dziedzinie endokrynolo‑
gii i diabetologii dziecięcej,
• lek. Katarzyna Szafrańska – w dzie‑
dzinie anestezjologii i intensywnej
terapii,
• lek. Karolina Szliżewska – w dzie‑
dzinie anestezjologii i intensywnej
terapii,
• lek. Michał Post – w dziedzinie oku‑
listyki,

kwiecień 2018

• lek. Jarosław Przybyciński – w dzie‑
dzinie chorób wewnętrznych,
• dr n. med. Łukasz Szydłowski –
w dziedzinie anestezjologii i intensyw‑
nej terapii.

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

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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OZL

Sprawozdanie

z posiedzenia Sprawozdawczo‑Wyborczego i Budżetowego Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
w dniu 24 marca 2018 r., godz. 9:00 – Hotel Silver

P

dr n. med. Grzegorz Czajkowski

rezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie dr n. med. Magda
Wiśniewska przywitała serdecz‑
nie wszystkich delegatów i gości
przybyłych na Sprawozdawczo‑Wyborczy
i Budżetowy Okręgowy Zjazd Lekarzy
OIL w Szczecinie. Następnie odczytała
nazwiska zmarłych lekarzy i lekarzy den‑
tystów – członków OIL w Szczecinie, którzy
w 2017 r. „odeszli na wieczny dyżur”. Ich
pamięć uczczono minutą ciszy.
Prezes ORL w Szczecinie za aktywne
uczestnictwo przez minimum dwie ka‑
dencje w pracach organów tutejszej Izby
wręczyła lekarzom i lekarzom dentystom
Złote Odznaki Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie. Wśród wyróżnionych zna‑
leźli się:
–– dr n. med. Zofia Gronowska,
–– lek. dent. Anna Matysiak,
–– lek. Franciszka Siadkowska,
–– dr n. med. Elżbieta Teresińska,
–– dr n. med. Grzegorz Czajkowski,
–– dr n. med. Paweł Gonerko,
–– dr n. med. Maciej Górski,
–– lek. Tomasz Jarowicz,
–– dr n. med. Adam Kozłowski,
–– lek. Karol Ptak,
–– dr hab. n. med. Maciej Romanowski,
–– lek. Wiesław Sarapak,
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–– prof. dr hab. n. med. Marcin
��������������
Słojew‑
ski,
–– prof. dr hab. n. med. Tadeusz
�������������
Suli‑
kowski,
–– lek. dent. Jerzy Szymczak
Po przedstawieniu propozycji ORL
w Szczecinie dotyczącej składu osobowego
Prezydium Zjazdu, na Przewodniczącego
Zjazdu wybrano dra n. med. Łukasza Tysz‑
lera, na Wiceprzewodniczących Zjazdu lek.
dent. Marię Domańską‑Wiktor i lek. Wie‑
sława Kupińskiego, na Sekretarzy Zjazdu
dra n. med. Krzysztofa Rękawka oraz dra
n. med. Grzegorza Czajkowskiego. Większo‑
ścią głosów powołano Prezydium Zjazdu,
w którym zasiadła również Prezes ORL dr
n. med. Magda Wiśniewska.
Przewodniczący OZL w Szczecinie
zaproponował przyjęcie porządku obrad
w wersji przygotowanej przez ORL w Szcze‑
cinie. Dr n. med. Maria Ilnicka‑Mądry
z uwagi na charakter Zjazdu poprosiła
o wykreślenie z porządku obrad punktu:

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

„Rozważenie nadania patronatu Okręgowej
Izbie Lekarskiej w Szczecinie” i przełożenie
powyższej dyskusji na inny Zjazd. Tak też
uczyniono. Program po poprawkach został
przyjęty większością głosów.
Następnie przystąpiono do wyboru
Komisji Mandatowej. W jej skład weszli:
–– lek. Sławomir Cyprys
–– dr n. med. Adam Kozłowski
–– dr n. med. Marleta Zienkiewicz
Po przeliczeniu liczby delegatów obec‑
nych na OZL w Szczecinie Przewodniczący
Komisji Mandatowej – lek. Sławomir Cy‑
prys odczytał protokół Komisji Mandatowej,
stwierdzający prawomocność Okręgowego
Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie w dniu
24 marca 2018 r. do podejmowania uchwał
oraz dokonywania wyborów.
Powołano również Komisję Skrutacyjną
w składzie:
–– lek. Monika Szymańska
–– lek. dent. Jerzy Szymczak
–– lek. dent. Beata Urbańska
Następnie Komisję Uchwał i Wniosków
w składzie:
–– dr n. med. Zenon Czajkowski
–– lek. Magdalena Mączka
–– dr hab. n. med. Maciej Romanowski
–– dr n. med. Agnieszka Ruchała‑Tyszler
–– dr n. med. Jerzy Wiatrow
Prezes ORL w Szczecinie dr n. med.
Magda Wiśniewska przedstawiła roczne,

VOX MEDICI

OZL

a następnie kadencyjne sprawozdanie
z działalności ORL w Szczecinie. Obydwa
zostały przyjęte przez Zjazd.
Skarbnik ORL dr n. med. Maciej Gór‑
ski szczegółowo przedstawił sprawozdanie
finansowe i wykonanie budżetu za 2017
rok. Dr n. med. Ewa Szpindor, w nawiąza‑
niu do przesłanego Skarbnikowi wniosku,
poprosiła o podanie kwot przeznaczonych
w VII kadencji na kampanię telewizyjną
szkoleń Komisji Stomatologicznej, a także
kwot, które zostały wypłacone wykładow‑
com szkoleń organizowanych przez Komi‑
sję Stomatologiczną będących członkami
ORL w Szczecinie i ich rodzin. Skarbnik
ORL udzielił szczegółowej odpowiedzi na
powyższe pytania.
Sprawozdanie roczne za 2017 rok i ka‑
dencyjne Okręgowej Komisji Rewizyjnej
przedstawiła jej Przewodnicząca – lek.
Małgorzata Wiatrow. Te również zostały
zatwierdzone.
W wyniku kolejnego głosowania przy‑
jęto wykonanie budżetu za 2017 rok
i udzielono absolutorium Okręgowej Ra‑
dzie Lekarskiej. Zysk za 2017 rok w kwocie
952.627,55 zł został przeznaczony uchwałą
na zwiększenie Funduszu Statutowego.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej OIL w Szczecinie – prof. dr
hab. n. med. Jacek Różański, po przerwie
kawowej, przedstawił sprawozdanie roczne
z działalności Okręgowego Rzecznika Od‑
powiedzialności Zawodowej OIL w Szczeci‑
nie za 2017 rok, a następnie sprawozdanie
kadencyjne.
Wobec braku pytań przeprowadzono
głosowanie, w wyniku, którego OZL OIL
w Szczecinie zatwierdził sprawozdanie
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej OIL w Szczecinie za 2017 rok
oraz sprawozdanie kadencyjne.
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Sprawozdanie roczne Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szcze‑
cinie za 2017 rok przedstawiła Przewodnicząca Sądu – lek. dent.
Iwona Małecka.
Lek. Krzysztof Bukiel zwrócił uwagę Przewodniczącej OSL,
iż w sprawozdaniu brakuje informacji na temat legalności wy‑
borów na delegatów. Przewodnicząca Sądu wyjaśniła, iż w pkt
4 sprawozdania rocznego znajduje się informacja o 5 złożonych
protestach wyborczych, niestety ta informacja nie została umiesz‑
czona w sprawozdaniu kadencyjnym OSL, za co Przewodnicząca
przeprosiła i zobowiązała się do sporządzenia korekty sprawo
zdania kadencyjnego. Ponownie rozpoczęła się dyskusja na temat
ważności mandatów niektórych delegatów Zjazdu, w której udział
wzięły m.in. lek. Lucyna Kuźnicka‑Hałaburda, dr n. med. Ewa
Szpindor. Powyższą dyskusję przerwał dr n. med. Paweł Rawski,
wnosząc wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący Zjazdu przeprowadził głosowanie, w wyni‑
ku którego Zjazd zatwierdził roczne, a następnie kadencyjne
sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Szczecinie.
Lek. Tomasz Jarowicz – Przewodniczący Okręgowej Komi‑
sji Wyborczej przedstawił sprawozdanie OKW w Szczecinie za
2017 rok.
Lek. Krzysztof Bukiel ponownie rozpoczął dyskusję na temat
ważności mandatów niektórych delegatów. Zapytał Przewod‑
niczącego OKW, dlaczego ta nie uszanowała protestów wybor‑
czych? Dr n. med. Ewa Szpindor zapytała o utworzenie rejonów
wyborczych K8D16 i K8D20. Przewodniczący odpowiedział, że
rejony wyborcze były tworzone zgodnie z zapisami Regulami‑
nu Wyborów. Natomiast odpowiadając na pytanie dotyczące
protestów wyborczych, wskazał, iż zostały one przekazane do
OSL. Natomiast orzeczenie wydane przez OSL było niezgodne
z przepisami prawami, co również stwierdziła w wydanej opi‑
nii Krajowa Komisja Wyborcza. Do dyskusji włączyła się r. pr.
Maria Rachwał‑Frankowska, jeszcze raz podkreślając, iż OSL
wydał orzeczenie niemające mocy prawnej, ponieważ zgodnie
z Regulaminem Wyborów Sąd nie ma możliwości unieważnienia
wyborów z urzędu.
Powyższą dyskusję przerwał dr n. med. Jan Markowicz, wno‑
sząc wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Przewodniczący
Zjazdu poddał powyższy wniosek pod głosowanie. Zjazd uchwałą
zatwierdził roczne sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej
OIL w Szczecinie za 2017 rok.
Lek. Tomasz Jarowicz – Przewodniczący Okręgowej Komisji
Wyborczej przedstawił kadencyjne sprawozdanie OKW w Szcze‑
cinie VII kadencji, a OZL OIL w Szczecinie je zatwierdził.
Projekt budżetu OIL w Szczecinie na rok 2018 przedstawił
Skarbnik ORL dr n. med. Maciej Górski. Budżet uchwalono.
Przewodniczący Zjazdu dr n. med. Łukasz Tyszler odczytał
projekt uchwały w sprawie określenia wykazu funkcji w Okrę‑
gowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, których pełnienie będzie
wynagradzane. Wynagrodzenia są przewidziane dla:
–– Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL
w Szczecinie,
–– Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo‑
dowej OIL w Szczecinie,
–– Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Szczecinie.
Wyjaśnił, że kwoty wynagrodzeń zgodnie z projektem uchwały
zostaną ustalone przez Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie.
Głos zabrała lek. Lucyna Kuźnicka‑Hałaburda, wskazując, że
do tej pory wszystkie te funkcje były pełnione społecznie i tak
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powinno pozostać, zaapelowała o głosowanie przeciwko tej uchwa‑
le. Dr n. med. Marek Rybkiewicz wskazał, że prawie wszystkie
izby lekarskie w Polsce (z wyjątkiem Szczecina i Tarnowa) płacą
za ww. sprawowanie funkcji w OIL, więc uchwała dotycząca
tej kwestii powinna zostać zatwierdzona. Przewodniczący OZL
przeprowadził głosowanie, w wyniku którego większością głosów
podjęta została uchwała w sprawie określenia wykazu funkcji
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, których pełnienie
jest wynagradzane.
Pani Prezes przedstawiła projekt uchwały, którą wkrótce przy‑
jęto, w sprawie ustalenia liczby członków organów OIL w Szcze‑
cinie i Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie VIII kadencji
2018‑2022. Jednocześnie zaproponowała wprowadzenie poprawki
dotyczącej liczby członków OSL – zwiększenie z 15 członków do
16, w tym z 11 lekarzy zwiększenie do 12 lekarzy, co jest zgodne
z parytetem lekarzy i lekarzy dentystów w OIL w Szczecinie.
Dr n. med. Mariusz Pietrzak zgłosił kandydaturę dr n. med.
Magdy Wiśniewskiej na funkcję Prezesa ORL. Natomiast dr n.
med. Magda Wiśniewska zaproponowała na funkcję Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej prof. dra hab. n. med.
Jacka Różańskiego.
Następnie lek. Tomasz Jarowicz – Przewodniczący Okręgowej
Komisji Wyborczej w skrócie przypomniał wszystkim delegatom
zasady głosowania.
Głosowanie poprzedzone zostało wystąpieniami kandydatów
– dr n. med. Magdy Wiśniewskiej i prof. dra hab. n. med. Jacka
Różańskiego.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania (82 głosy
„za”) funkcję Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
na okres VIII kadencji objęła dr n. med. Magda Wiśniewska.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania (81 głosów
„za”) na funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za‑
wodowej na okres VIII kadencji wybrany został prof. dr hab. n.
med. Jacek Różański.
Przewodniczący OKW zarządził głosowanie tajne na członków
ORL, zastępców OROZ, członków OSL, członków OKR, członków
OKW, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
Czekając na wyniki tajnego głosowania, za zgodą delegatów,
Przewodniczący OZL poddał pod głosowanie projekt uchwały dot.
zmiany Regulaminu organizacji i trybu działania ORL w Szcze‑
cinie. Ta została uchwalona większością głosów.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków dr hab. n. med.
Maciej Romanowski poprosił o zabranie głosu i odczytanie wnio‑
sków i apeli przez ich autorów:
1. Lek. Maciej Mrożewski przedstawił projekt Apelu dotyczą‑
cy utworzenia minimum 4 okręgów wyborczych dla lekarzy
seniorów oraz minimum 2 okręgów wyborczych dla lekarzy
dentystów. Powyższy Apel w wyniku głosowania został przy‑
jęty większością głosów.
2. Przewodniczący Komisji przeczytał kolejny Apel złożony
przez lek. Ewę Kiedrowską, dotyczący poprawy opieki
senioralnej lekarzy emerytów i rozważenia możliwości
utworzenia „dziennego domu Seniora”. Powyższy Apel
został przyjęty jednogłośnie.
3. Dr n. med. Magda Wiśniewska przedstawiła Apel do
Ministra Zdrowia w sprawie działania systemu SMK –
o podjecie pilnych działań zmierzających do zasadniczego
usprawnienia funkcjonowania powyższego systemu. Apel
w wyniku głosowania został przyjęty większością głosów.
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4. Dr n. med. Magda Wiśniewska
przedstawiła Apel do Ministra Rodzi‑
ny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spo‑
łecznych w sprawie elektronicznych
zwolnień lekarskich wystawianych
za pośrednictwem Platformy Usług
Elektronicznych ZUS. Powyższy Apel
w wyniku głosowania został przyjęty
większością głosów.
5. Przewodniczący Komisji przeczytał
projekt Apelu złożonego przez dra
n. med. Pawła Gonerko, dotyczący
wprowadzenia zmian w regulaminie
wyborów umożliwiających prze‑
prowadzanie głosowań w formie
elektronicznej. Głos zabrał obecny na
Zjeździe Przewodniczący KKW – dr
Ładysław Nekanda‑Trepka, w opinii
którego aktualnie nie ma możliwości,
aby takie narzędzia wprowadzić, cze‑
go nie można wykluczyć w przyszło‑
ści, bo sygnały w tej sprawie wpływają
do KKW z wielu izb okręgowych. Ale
to wymaga szczegółowej analizy nie
tylko stanu prawnego, ale również
możliwości organizacyjnych, aby
uniknąć jakichkolwiek zarzutów
ustalenia niewłaściwych wyników
głosowań. W związku z powyższym
Przewodniczący OZL zapropono‑
wał odesłanie powyższego Apelu do
wnioskodawcy oraz Okręgowej Rady
Lekarskiej w celu zbadania możliwo‑
ści prawnych przeprowadzania wy‑
borów w tak zaproponowanej formie,
z czym zgodzili się obecni delegaci.
6. Przewodniczący Komisji przeczy‑
tał Stanowisko złożone przez lek.
Michała Bulsę w sprawie protestu
lekarzy rezydentów. Zmianę w treści
Stanowiska polegającą na wykreśle‑
niu zwrotu „wyraża wdzięczność”
zaproponował Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków – dr hab.
n. med. Maciej Romanowski. Autor
Stanowiska wyraził zgodę. Powyższe
Stanowisko w wyniku głosowania
zostało przyjęte większością głosów.
7. Dr n. med. Magda Wiśniewska
przedstawiła Stanowisko w sprawie
alternatywnych pseudonaukowych
metod leczenia. Powyższe Stanowi‑
sko zostało przyjęte jednogłośnie.
Na członków Okręgowej Komisji Wy‑
borczej w VIII kadencji wybrani zostali:
1. lek. Sławomir Cyprys
2. lek. Wiesław Kupiński
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3. lek. dent. Agnieszka Ruchała‑Tyszler
4. lek. Iwona Szydłowska
5. lek. Agnieszka Żukiewicz
Delegatami na KZL zostali:
1. lek. Michał Bulsa
2. lek. Sławomir Cyprys
3. lek. Grzegorz Czajkowski
4. lek. dent. Maciej Górski
5. lek. Wojciech Halec
6. lek. Konrad Jarosz
7. lek. Wiesław Kupiński
8. lek. Mariusz Pietrzak
9. lek. dent. Agnieszka Ruchała‑Tyszler
10. lek. Iwona Szydłowska
11. lek. Mateusz Szyntor
12. lek. dent. Halina Teodorczyk
13. lek. dent. Łukasz Tyszler
14. lek. Magda Wiśniewska
15. lek. Mariusz Zarzycki
16. lek. Marleta Zienkiewicz
Na członków Okręgowego Sądu Lekar‑
skiego w Szczecinie VIII kadencji wybrani
zostali:
1. lek. Artur Baraniak
2. lek. Agnieszka Biczysko‑Mokosa
3. lek. Marek Bilar
4. lek. Agnieszka Brodowska
5. lek. Anita Chudecka‑Głaz
6. lek. dent. Maria Domańska‑Wiktor
7. lek. dent. Katarzyna Grocholewicz
8. lek. Konrad Jarosz
9. lek. Robert Kowalczyk
10. lek. Krzysztof Kozak
11. lek. Bartosz Kubisa
12. lek. Ewa Marzec‑Lewenstein
13. lek. Marek Mokosa
14. lek. dent. Ewa Sobolewska
15. lek. Andrzej Starczewski
16. lek. dent. Halina Teodorczyk
Na członków Okręgowej Komisji Rewi‑
zyjnej w Szczecinie VIII kadencji wybrani
zostali:
1. lek. Katarzyna Blicharska‑Czubara
2. lek. Ewa Kiedrowska
3. lek. dent. Jan Markowicz
4. lek. Wiesław Sarapak
5. lek. Małgorzata Wiatrow
Na Zastępców Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej VIII kaden‑
cji wybrani zostali:
1. lek. dent. Paweł Andersz
2. lek. dent. Małgorzata Białek
3. lek. Katarzyna Bobrek‑Lesiakowska
4. lek. Radosław Drozd
5. lek. Paweł Gonerko
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

6. lek. Wojciech Halec
7. lek. Michał Kordaczuk
8. lek. Marta Kuczak‑Wójtowicz
9. lek. dent. Piotr Litwin
10. lek. Ireneusz Mazurski
11. lek. dent. Paweł Rawski
12. lek. Jerzy Sieńko
13. lek. Joanna Sołek‑Pastuszka
14. lek. dent. Liliana Szyszka
‑Sommerfeld
15. lek. dent. Matylda Trusewicz
16. lek. Ireneusz Walaszek
17. lek. dent. Aneta Zasieczna
‑Krzynowek
18. lek. Samir Zeair
Na członków Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Szczecinie VIII kadencji wybrani
zostali:
1. lek. Michał Bielewicz
2. lek. Michał Bulsa
3. lek. Aneta Cymbaluk‑Płoska
4. lek. Sławomir Cyprys
5. lek. Grzegorz Czajkowski
6. lek. Zenon Czajkowski
7. lek. dent. Karolina Dudka
8. lek. Wiesława Fabian
9. lek. dent. Maciej Górski
10. lek. dent. Adam Kozłowski
11. lek. Wiesław Kupiński
12. lek. Magdalena Mączka
13. lek. Mariusz Pietrzak
14. lek. Karol Ptak
15. lek. Krzysztof Rękawek
16. lek. Maciej Romanowski
17. lek. dent. Agnieszka Ruchała‑Tyszler
18. lek. Rafał Rzepka
19. lek. Franciszka Siadkowska
20. lek. Krzysztof Sommerfeld
21. lek. Tadeusz Sulikowski
22. lek. Iwona Szydłowska
23. lek. dent. Małgorzata Szydłowska
24. lek. Monika Szymańska
25. lek. dent. Jerzy Szymczak
26. lek. dent. Łukasz Tyszler
27. lek. dent. Beata Urbańska
28. lek. Jerzy Wiatrow
29. lek. Mariusz Zarzycki
30. lek. Marleta Zienkiewicz
Przewodniczący Zjazdu dr n. med. Łu‑
kasz Tyszler zakończył obrady Okręgowego
Zjazdu Lekarzy, dziękując delegatom za
uczestnictwo.

VOX MEDICI

SPRAWOZDANIA ORL

Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie
w 2017 r.

W

dr n. med. Magda Wiśniewska

2017 r. odbyło się:
• 10 posiedzeń Okręgo‑
wej Rady Lekarskiej
w Szczecinie oraz
• 12 posiedzeń Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie.
Średnia frekwencja wyniosła 72% na
posiedzeniach Rady i 76% na posiedze‑
niach Prezydium.
W okresie sprawozdawczym podjętych
zostało 651 uchwał, z czego:
• 402 uchwały dot. zmian w rejestrze
lekarzy (w tym: przyznanie stałego
prawa wykonywania zawodu – 160,
przyznanie prawa wykonywania
zawodu w celu odbycia stażu pody‑
plomowego – 170, przyjęcie z innych
izb – 19, przyjęcie z ewidencji lub
archiwum – 1, przyjęcie lekarzy
cudzoziemców lub przedłużenie im
prawa wykonywania zawodu – 7,
wydanie duplikatu prawa wykonywa‑
nia zawodu lekarza – 12, wskazanie
miejsc stażowych – 29, umorzenie
postępowania w sprawie przyznania
prawa wykonywania zawodu – 1, wpi‑
sanie do rejestru lekarzy okazjonalnie
i tymczasowo wykonujących zawód na
obszarze RP – 2 oraz przyznanie pra‑
wa wykonywania zawodu w związku
z uzyskaniem obywatelstwa polskiego
– 1),
• 101 uchwał dot. zmian w rejestrze
praktyk lekarskich obejmujących: 169
wpisów w zakresie pierwszej rejestra‑
cji (22 uchwały zbiorcze), 253 zmiany
dotychczasowych wpisów w rejestrze
(22 uchwały zbiorcze) oraz 57 uchwał
dot. wykreśleń praktyk z rejestru,
• 36 uchwał dot. podmiotów prowa‑
dzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów, w tym: 21
uchwał dot. potwierdzenia spełnienia
warunków kształcenia i wpisu zmian
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w rejestrze podmiotów prowadzących
kształcenie, 8 uchwał w sprawie
potwierdzenia spełnienia warun‑
ków kształcenia bez wpisu zmiany
do rejestru, 3 uchwały dot. wpisu
nowego podmiotu do rejestru wraz
z potwierdzeniem warunków kształ‑
cenia, 4 uchwały dotyczące zmiany
wpisu w rejestrze po potwierdzeniu
przez inną izbę spełnienia warunków
kształcenia,
• pozostałych – 112 uchwał.
Wydanych zostało 9 opinii o kandyda‑
tach na stanowiska konsultantów woje‑
wódzkich w poszczególnych dziedzinach
medycyny. Rekomendowano: 1 członka OIL
w Szczecinie na kandydata na konsultanta
krajowego, 5 kandydatów na biegłych sądo‑
wych oraz 2 na lekarzy sądowych.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczeci‑
nie desygnowała 2 przedstawicieli do rad
społecznych podmiotów leczniczych niebę‑
dących przedsiębiorcą oraz 19 przedstawi‑
cieli do składów komisji konkursowych na
stanowiska dyrektora lub z‑cy dyrektora,
pielęgniarki naczelnej, pielęgniarki oddzia‑
łowej i położnej oddziałowej w zakładach
leczniczych.
Na wniosek Dyrektora Wydziału Zdro‑
wia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego
Rada delegowała 7 swoich przedstawicieli
do kontroli podmiotów wykonujących dzia‑
łalność leczniczą przeprowadzanych przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego.
ORL w Szczecinie wystawiła 146 za‑
świadczeń na podstawie przepisów UE,
z czego: 72 potwierdzające formalne
kwalifikacje oraz 74 dot. postawy etycznej.
Wystawiliśmy również 6 zaświadczeń
potwierdzających kwalifikacje lekarza POZ.
Wydane zostały 133 zarządzenia Preze‑
sa w sprawach skreślenia z listy członków
OIL w Szczecinie, w tym 58 z powodu
przeniesienia do innej izby, 15 wskutek
zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,

42 w wyniku śmierci, 6 w związku z utra‑
tą ważności prawa wykonywania zawodu,
7 związanych z orzeczeniami sądowymi
oraz 5 dot. informacji w trybie ostrzeżenia
w systemie wymiany informacji na rynku
wewnętrznym UE (tzw. IMI).
W 2017 roku Okręgowa Rada Lekar‑
ska w Szczecinie i jej Prezydium wyda‑
ły 18 stanowisk i 8 apeli. Zdecydowana
większość odnosiła się do proponowanych
zmian w przepisach dot. systemu opieki
zdrowotnej oraz wykonywania zawodu le‑
karza i lekarza dentysty, inne zaś dotyczyły
aktualnych problemów w ochronie zdrowia.
Podjęto m.in.:
• Stanowisko w sprawie projektów od‑
noszących się do sieci szpitali, tj.:
–– ustawy o zmianie ustawy o świad‑
czeniach opieki zdrowotnej finan‑
sowanych ze środków publicznych,
–– rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie określenia profili cha‑
rakteryzujących poziomy systemu
zabezpieczenia oraz kryteriów
kwalifikacji świadczeniodawców do
tych poziomów,
–– rozporządzenia Ministra Zdro‑
wia w sprawie określenia wykazu
świadczeń opieki zdrowotnej, które
wymagają ustalenia odrębnego
sposobu finansowania w ramach
kwoty zobowiązania umowy zawar‑
tej w ramach systemu podstawo‑
wego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej,
–– zarządzenia Prezesa NFZ w spra‑
wie określenia warunków zawie‑
rania i realizacji umów w rodzaju:
leczenie szpitalne w ramach
podstawowego szpitalnego systemu
zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej,
• Stanowisko w sprawie projektu zmian
ustawy – Prawo atomowe z dnia
14.12.2016 r.,
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• Stanowisko w sprawie projektu usta‑
wy o podstawowej opiece zdrowotnej
z dnia 30 grudnia 2016 r.,
• Stanowisko w sprawie obywatelskiego
projektu ustawy w sprawie warunków
zatrudniania w ochronie zdrowia,
• Stanowisko w sprawie poparcia apelu
Organizacji pacjentów, konferencji
Prezesów Towarzystw Lekarskich
i samorządów zawodów medycznych
z dnia 26.06.2017 r. w sprawie po‑
prawy finansowania ochrony zdrowia
w Polsce,
• Stanowisko w przedmiocie projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie limitu przyjęć na kierun‑
ki lekarski i lekarsko‑dentystyczny
w roku akademickim 2017/2018,
• Stanowisko w sprawie akcji protesta‑
cyjnej lekarzy anestezjologów Szpitala
Wojewódzkiego im. Jana Pawła II
w Bełchatowie,
• Stanowisko w przedmiocie projektu
rozporządzenia zmieniającego roz‑
porządzenie Ministra Zdrowia z dn.
22.11.2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych w zakresie leczenia
szpitalnego,
• Stanowisko w przedmiocie projektu
rozporządzenia zmieniającego roz‑
porządzenia Ministra Zdrowia z dn.
24.09.2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawo‑
wej opieki zdrowotnej,
• Stanowisko w sprawie Parlamentar‑
nego Zespołu dla Przywrócenia Zasad
Moralnych w Medycynie,
• Stanowisko w sprawie antymedycz‑
nej i antyszczepionkowej postawy
rodziców noworodka urodzonego we
wrześniu 2017 r. w białogardzkim
szpitalu,
• Stanowisko w przedmiocie projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wysokości zasadniczego
wynagrodzenia miesięcznego lekarzy
i lekarzy dentystów odbywających
specjalizacje w ramach rezydentury,
• Stanowisko w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta,
• Stanowisko w sprawie projektu usta‑
wy o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
• Apel do Ministra Nauki i Szkolnic‑
twa Wyższego o podjęcie działań
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zmierzających do określenia profilu
kształcenia na kierunku lekarsko
‑dentystycznym jako ogólnoakademic‑
kiego,
• Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej
o podjęcie działań zmierzających do
zmiany przepisów art. 19g ust. 4a
ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawo‑
dach lekarza i lekarza dentysty.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
poparła protestujących lekarzy rezydentów
prowadzących akcję protestacyjną w celu
poprawy stanu ochrony zdrowia w Polsce,
w tym zwiększenia nakładów na ochronę
zdrowia oraz poprawy warunków udzielania
świadczeń. Wydane zostały w tej sprawie
stanowiska i apele, mianowicie:
• Stanowisko w sprawie poparcia akcji
protestacyjnej lekarzy rezydentów,
• Apel do władz Rzeczypospolitej Pol‑
skiej o podjęcie działań zmierzających
do przeprowadzenia konstruktywnych
rozmów z protestującymi medykami,
• Apel do dyrektorów zakładów lecz‑
niczych, ordynatorów i kierowników
specjalizacji o udzielenie pełnego
poparcia protestującym lekarzom re‑
zydentom i umożliwienie im udziału
w różnych formach jego poparcia,
• Apel do Dyrektorów szpitali w sprawie
wypowiadania przez lekarzy klauzuli
opt‑out.
Protestującym lekarzom zapewnio‑
na została pomoc finansowa, prawna
i logistyczna. Zwracaliśmy koszty podró‑
ży do i z Warszawy na protest w dniu
14.10.2017 r., sfinansowaliśmy zakup
przedmiotów w celu poparcia protestu (np.
koszulek, przypinek) oraz udzielenia po‑
mocy protestującym (wody, soków, kubków
etc.). W ramach solidarności z protestują‑
cymi wydawane były bezpłatnie członkom
izby przypinki oraz koszulki z nadrukiem
popierającym protest medyków. ORL
w Szczecinie zagwarantowała również po‑
moc prawną, w tym reprezentację prawną
w kwestiach związanych z protestem i wy‑
powiadaniem klauzul opt‑out.
Ponadto przedstawiciele ORL w Szcze‑
cinie uczestniczyli w pikiecie poparcia pro‑
testujących rezydentów, jaka miała miejsce
w Szczecinie i w Warszawie 14 październi‑
ka 2017 r. Każdego dnia staraliśmy się tak‑
że spotykać z rezydentami prowadzącymi
protest głodowy w Szczecinie.
Rada włączyła się w akcję poparcia oby‑
watelskiego projektu ustawy Porozumienia
Zawodów Medycznych o wzrost nakładów
na ochronę zdrowia do poziomu 6,8% PKB.
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

Członkowie naszej izby a także osoby spo‑
za środowiska lekarskiego przynosili listy
poparcia pod ww. projektem. Dzięki zaan‑
gażowaniu wszystkich naszych Koleżanek
i Kolegów udało nam się zebrać ponad 1000
podpisów!
W związku ze zgłaszanym przez człon‑
ków OIL w Szczecinie informacjami dot.
wymierzania przez Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro‑
dowiska kar pieniężnych za nieterminowe
złożenie Marszałkowi Województwa zbior‑
czego zestawienia danych o odpadach za
lata 2012‑2014 Prezydium ORL w Szcze‑
cinie wystosowało apel do Zachodnio‑
pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o dokonywanie wni‑
kliwej analizy okoliczności każdej sprawy
oraz o wydawanie decyzji odstępujących od
wymierzania kar pieniężnych w sytuacjach
opóźnień w złożeniu zestawień. Ponadto
Rada zagwarantowała członkom naszej izby
reprezentację radcy prawnego w postępo‑
waniach w ww. sprawach przed organami
administracji publicznej oraz sądami ad‑
ministracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem
Administracyjnym. Aktualnie prowadzone
są 2 takie sprawy.
ORL w Szczecinie na lutowym posie‑
dzeniu wręczyła nagrody specjalizacyjne
za egzamin specjalizacyjny zdany w 2016
roku z wynikiem bardzo dobrym, po odby‑
ciu szkolenia specjalizacyjnego. Nagrodę
pieniężną wraz z listem gratulacyjnym
otrzymali:
• lek. Marta Ewa Braksator w dzie‑
dzinie anestezjologii i intensywnej
terapii,
• lek. Wojciech Krzysztof Kowalski
w dziedzinie chorób wewnętrznych,
• lek. Agnieszka Teresa Lenart w dzie‑
dzinie anestezjologii i intensywnej
terapii,
• lek. Edyta Paczkowska w dziedzinie
hematologii,
• lek. Ewa Soczawa w dziedzinie der‑
matologii i wenerologii,
• lek. Magdalena Świniarska w dziedzi‑
nie hematologii,
• lek. Joanna Ewelina Wiśniewska
w dziedzinie dermatologii i wenero‑
logii,
• lek. dent. Joanna Stachowiak‑Ruda
w dziedzinie stomatologii dziecięcej.
Na grudniowym posiedzeniu wyróż‑
niono lekarzy i lekarzy dentystów, którzy
uzyskali najlepszy wynik na LEK i LDEK
w 2017 r. spośród zdających członków OIL
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w Szczecinie. Starodrukami z przysięgą
Hipokratesa uhonorowani zostali:
Lekarski Egzamin Końcowy:
• lek. Bartosz Woźniak – 176 pkt,
• lek. Magdalena Landowska – 169 pkt,
• lek. Katarzyna Kozłowska‑Petriczko –
167 pkt,
• lek. Marta Pyrkos – 167 pkt,
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Koń‑
cowy:
• lek. dent. Kamila Wysocka – 167 pkt,
• lek. dent. Magdalena Sędłak – 163
pkt,
• lek. dent. Żaneta Jania – 159 pkt,
25.05.2017 r. w siedzibie naszej izby
odbyła się uroczystość 50‑lecia wydania
dyplomu, w czasie której tradycyjnie już
wręczone zostały statuetki ESKULAPA.
Uhonorowanych zostało 70 lekarzy i le‑
karzy dentystów – członków naszej izby.
Dla wielu z nich była to okazja do spotkania
się po latach i powspominania wspólnie
spędzonych lat.
27.09.2017 r. w auli Pomorskiego Uni‑
wersytetu Medycznego w Szczecinie po raz
pierwszy zorganizowana została przez ORL
w Szczecinie uroczystość wręczenia 163
młodym lekarzom i lekarzom dentystom
Praw Wykonywania Zawodu. Uczestniczyło
w niej wielu znamienitych gości: Wojewoda
Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski,
Członek Zarządu Województwa Zachod‑
niopomorskiego Ryszard Mićko, Prezydent
Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Rektor
PUM w Szczecinie prof. dr hab. n. med.
Bogusław Machaliński oraz dyrektorzy
szczecińskich szpitali.
Pamiętaliśmy również o członkach izby,
którzy ukończyli 90 lat. Każdemu z nich
przekazywany był list gratulacyjny i upo‑
minek pieniężny w wysokości 1000 zł.
Jeśli stan zdrowia Jubilata na to pozwalał,
odbywało się to podczas spotkań naszych
Seniorów w izbie lekarskiej organizowanych
przez Koło Seniora.
W grudniu 2017 r. byliśmy organiza‑
torem szczególnej uroczystości. Obcho‑
dziliśmy razem z dr Franciszkiem Fudalą
– Pierwszym Honorowym Członkiem OIL
w Szczecinie – Jego 100. urodziny. Decyzją
ORL w Szczecinie Jubilatowi został wrę‑
czony upominek pieniężny w wys. 3000
zł. W uroczystości wzięli udział również
członkowie rodziny i przyjaciele Jubilata,
przedstawiciele władz Miasta, Honorowi
Członkowie Izby oraz przedstawiciele Koła
Seniora i Prezydium ORL w Szczecinie.
Rok 2017 to kontynuacja bezpłatnej po‑
mocy prawnej dla członków OIL w Szcze‑
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cinie w sprawach związanych z wykony‑
waniem zawodu i w innych związanych
ze sferą prywatną. Z pomocy radców
prawnych współpracujących z naszą izbą
skorzystało ponad 360 osób, z czego:
• 124 na dyżurach pełnionych trzy razy
w tygodniu w siedzibie izby,
• 144 z porad telefonicznych udzie‑
lanych od poniedziałku do piątku
w godz. 8‑16 oraz
• 96 z porad mailowych.
Organizowane były warsztaty prawne
i psychologiczne, kursy z USG oraz pierw‑
szej pomocy (ALS i EPLS). Prowadzone
były kursy specjalizacyjne z „Przetacza‑
nia krwi i jej składników” we współpracy
z SPZOZ Regionalnym Centrum Krwio‑
dawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
oraz kursy specjalizacyjne z „Ratownictwa
medycznego” we współpracy z SP Woje‑
wódzkim Szpitalem Zespolonym w Szcze‑
cinie. Odbywały się również szkolenia de‑
dykowane wyłącznie lekarzom dentystom.
W 2017 r. przeprowadzonych zostało przez
Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego
i Komisję Stomatologiczną łącznie 38 szko‑
leń (konferencji, kursów i warsztatów),
w których uczestniczyło ponad 1000 osób.
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
ORL w Szczecinie była organizatorem wielu
imprez sportowych o zasięgu ogólnopol‑
skim i regionalnym (Mistrzostwa Polski
w Siatkówce, Mistrzostwa Polski w Gol‑
fie) oraz kulturalnych (Międzynarodowy
Konkurs Lekarzy Śpiewających „Musica
mores confirmat”). Członkowie naszej izby
wraz z dziećmi uczestniczyli w cieszących
się bardzo dużą popularnością imprezach
integracyjnych z okazji: Dnia Dziecka, Po‑
żegnania Lata oraz Mikołajek.
Szereg działań i inicjatyw podejmowa‑
nych było przez poszczególne Komisje pro‑
blemowe i Koła Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie, których szczegółowe spra‑
wozdania stanowią odrębne opracowania.
Rok 2017 to również nowe obowiązki
nałożone na izby lekarskie w zakresie do‑
kumentacji medycznej po zmarłym lekarzu
oraz elektronicznego Systemu Monitorowa‑
nia Kształcenia Pracowników Medycznych
(SMK).
Z dniem 11.05.2017 r. weszła w życie
nowelizacja ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, która nało‑
żyła na izby obowiązek przechowywania
i udostępniania dokumentacji medycznej
po zmarłym lekarzu prowadzącym praktykę
zawodową. Mając na uwadze ograniczone
warunki lokalowe, techniczne i organiza‑

cyjne, jakimi aktualnie dysponuje OIL
w Szczecinie, podjęta została współpraca
z podmiotem zewnętrznym ze Szczecina
zajmującym się profesjonalnie przechowy‑
waniem i archiwizacją dokumentów. O po‑
wyższym zdecydowały: bliskość składnicy
mieszczącej się na terenie naszego miasta
oraz konkurencyjne ceny za przechowywa‑
nie dokumentacji.
Od maja 2017 r. izba zobowiązana
jest do potwierdzania i uwierzytelniania
w elektronicznym Systemie Monitorowa‑
nia Kształcenia Pracowników Medycz‑
nych (SMK) danych lekarzy – członków
izby i absolwentów uczelni medycznych.
Liczba wniosków zweryfikowanych przez
OIL w Szczecinie w SMK wyniosła 1198.
Do 30.06.2017 r. wnioski wszystkich
absolwentów uczelni medycznych (ponad
300 osób w przypadku PUM) chcących
przystąpić do LEK/LDEK musiały zostać
potwierdzone przez izbę w SMK. I choć po‑
wyższe spowodowało powstanie ogromnych
problemów organizacyjnych, związanych
także z niedostatecznym przygotowaniem
systemu SMK w zakresie sprawnego uwie‑
rzytelniania danych, to Okręgowa Izba Le‑
karska w Szczecinie przy zaangażowaniu
większości pracowników wywiązała się
z tego obowiązku znakomicie.
W sprawie Systemu Monitorowania
Kształcenia Pracowników Medycznych
Prezydium ORL w Szczecinie skierowało
do Ministra Zdrowia apel o podjęcie pil‑
nych prac legislacyjnych mających na celu
zmianę ostatecznego terminu zgłoszenia
do Lekarskiego Egzaminu Końcowego
i Lekarsko‑Dentystycznego Egzaminu Koń‑
cowego w roku 2017 z dnia 30 czerwca na
dzień 15 lipca, który mimo poparcia innych
izb lekarskich nie został uwzględniony.
Rada natomiast wydała stanowisko dot.
SMK, w którym wyraziła zaniepokojenie
wobec przepisów nakładających na lekarzy
obowiązek jego stosowania, w tym obarcza‑
nia kierowników specjalizacji dodatkowymi
czynnościami związanymi z koniecznością
elektronicznego uzupełniania danych do‑
tyczących realizacji programu specjaliza‑
cji. W ocenie Rady aktualny system SMK
stanowi realne zagrożenie braku chętnych
do pełnienia funkcji kierowników specjali‑
zacji i znacznie utrudni proces odbywania
szkolenia specjalizacyjnego.
W roku sprawozdawczym kontynuowa‑
no egzekucję zaległych składek na rzecz
izby. Wysłanych zostało do członków naszej
izby 715 upomnień (w tym 42 zaproszenia
na spotkanie ze Skarbnikiem ORL).
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Rok 2017 to także czas poszukiwań no‑
wej siedziby dla Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie. Do tej pory żadna z ofert nie
spełniła w pełni naszych oczekiwań.
Na zakończenie dziękujemy wszystkim
koleżankom i kolegom za bezinteresow‑

ną, społeczną pracę na rzecz Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie. Dziękujemy
członkom komisji problemowych i kół,
szczególnie ich przewodniczącym, za ini‑
cjatywę i aktywny udział w życiu naszego
samorządu. Słowa podziękowania kieruje‑

my także do pracowników biura za zaanga‑
żowanie i profesjonalizm w wykonywaniu
codziennych obowiązków nałożonych na
izbę lekarską.

Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
VII kadencji
(stan na 20.02.2018)

S
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dr n. med. Magda Wiśniewska
kład Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie VII kadencji przed‑
stawiał się następująco:

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
i Jej Prezydium odbyły 87 posiedzeń.
Średnia frekwencja na posiedzeniach
wyniosła 75%.
Decyzje, jakie podejmowane były niemal
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
lekarzy i lekarzy dentystów.

Okręgowa Rada Lekarska w składzie:

Prezydium ORL w składzie:

Dr n. med. Magda Wiśniewska – Prezes
Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – Wiceprezes
Dr n. med. Krzysztof Rękawek – Wiceprezes
Dr hab. n. med. Maciej Romanowski – Wiceprezes
Dr n. med. Marleta Zienkiewicz – Sekretarz
Dr n. med. Michał Bielewicz – Z-ca Sekretarza
Dr n. med. Maciej Górski – Skarbnik
Lek. Sławomir Cyprys
Dr n. med. Grzegorz Czajkowski
Dr n. med. Katarzyna Homa
Lek. Tomasz Jarowicz
Lek. Krzysztof Kozak
Dr n. med. Adam Kozłowski
Lek. Wiesław Kupiński
Lek. dent. Kaja Lisak
Dr n. med. Janusz Malecha
Lek. Magdalena Mączka
Dr n. med. Mariusz Pietrzak
Lek. Karol Ptak
Dr n. med. Rafał Rzepka
Lek. Wiesław Sarapak
Lek. Franciszka Siadkowska
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski
Dr n. med. Iwona Szydłowska
Lek. dent. Małgorzata Szydłowska
Lek. Monika Szymańska
Lek. dent. Jerzy Szymczak
Dr n. med. Łukasz Tyszler
Lek. dent. Beata Urbańska
Dr n. med. Jerzy Wiatrow
Dr n. med. Mariusz Zarzycki

Dr n. med. Magda Wiśniewska – Prezes
Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – Wiceprezes
Dr n. med. Krzysztof Rękawek – Wiceprezes
Dr hab. n. med. Maciej Romanowski – Wiceprezes
Dr n. med. Marleta Zienkiewicz – Sekretarz
Dr n. med. Michał Bielewicz – Z-ca Sekretarza
Dr n. med. Maciej Górski – Skarbnik
Dr n. med. Grzegorz Czajkowski
Lek. Wiesław Kupiński
Dr n. med. Mariusz Pietrzak
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski
Dr n. med. Łukasz Tyszler
Dr n. med. Mariusz Zarzycki
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Łącznie podjęto 3657 uchwał, w tym:
• 1788 uchwał dot. zmian w Okręgo‑
wym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy
Dentystów,
• 1214 uchwał dot. rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą –
praktyk lekarskich
• 146 uchwał dot. podmiotów prowadzą‑
cych kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów.
• 509 uchwał w pozostałych sprawach.
Desygnowano 128 przedstawicieli
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
do składów komisji konkursowych na stano‑
wiska dyrektora lub z‑cy dyrektora podmio‑
tu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą,
ordynatora oddziału, pielęgniarki naczelnej,
pielęgniarki oddziałowej i położnej oddzia‑
łowej oraz 6 przedstawicieli do rad społecz‑
nych podmiotów leczniczych niebędących
przedsiębiorcą.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
zaopiniowała 75 kandydatów na stanowiska
konsultantów wojewódzkich w poszczegól‑
nych dziedzinach medycyny. Wydanie opinii
poprzedzone było każdorazowo spotkaniem
z kandydatem na posiedzeniu Rady lub Pre‑
zydium. Ponadto rekomendowanych zostało
przez Radę 8 członków OIL w Szczecinie
na konsultantów krajowych.
Wydawane były także opinie o kandyda‑
tach na lekarzy i biegłych sądowych. Pomi‑
mo trwającego ciągłego naboru na lekarzy
sądowych ogłaszanego przez Prezesa Sądu
Okręgowego w Szczecinie zainteresowanie
tą formą wykonywania zawodu wśród leka‑
rzy jest ciągle niewielkie. W okresie spra‑
wozdawczym ORL w Szczecinie opiniowała
7 kandydatów na biegłych sądowych i 5 na
lekarzy sądowych.
Aktualnie na liście lekarzy sądowych
okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie
znajduje się 9 nazwisk lekarzy – członków
OIL w Szczecinie.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
wystawiła na podstawie przepisów UE: 556
zaświadczeń potwierdzających formalne
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 przy pomocy
systemu wymiany informacji na rynku we‑
wnętrznym („IMI”). Wystawiliśmy również
47 zaświadczeń potwierdzających kwalifi‑
kacje lekarza POZ.
Wydane zostały 622 zarządzenia Pre‑
zesa ORL w Szczecinie. Większość z nich
dotyczyła skreślenia z listy członków Okręgo‑
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wej Izby Lekarskiej w Szczecinie z powodu
przeniesienia się lekarza do innej izby (253
zarządzenia), zrzeczenia się prawa wyko‑
nywania zawodu (94 zarządzenia), śmierci
lekarza (243 zarządzenia). Pozostałe doty‑
czyły utraty ważności prawa wykonywania
zawodu, orzeczeń sądowych wobec człon‑
ków izby oraz ostrzeżeń w systemie IMI.
Wykorzystując uprawnienia wynikają‑
ce z ustawy o izbach lekarskich w zakresie
działania na rzecz ochrony zawodu lekarza
oraz interesów indywidualnych i zbiorowych
członków samorządu lekarzy, a także zaj‑
mowania stanowiska w zakresie organizacji
ochrony zdrowia i opiniowania projektów
aktów prawnych, Okręgowa Rada Lekarska
w Szczecinie i jej Prezydium podejmowały
szereg stanowisk i apeli. Łącznie w okresie
sprawozdawczym wydanych zostało 56 sta‑
nowisk i 13 apeli, w większości odnoszących
się do projektów zmian w systemie opieki
zdrowotnej i wykonywaniu zawodu lekarza
(dot. m.in. pakietu onkologicznego, sieci
szpitali, zmian w POZ, zasad kontraktowa‑
nia świadczeń przez NFZ, SMK, tajemnicy
lekarskiej, zasad wynagradzania w ochronie
zdrowia) oraz aktualnej sytuacji w ochronie
zdrowia w Polsce.
ORL w Szczecinie poparła organizowa‑
ną w Warszawie we wrześniu 2016 r. przez
Porozumienie Zawodów Medycznych ma‑
nifestację „białego personelu” przeciwko
przedstawionemu przez Ministra Zdrowia
projektowi ustawy o płacach minimalnych
w podmiotach leczniczych, których pro‑
pozycja znacząco odbiegała od oczekiwań
środowiska lekarskiego. Apelując do lekarzy
o udział w manifestacji „białego personelu”,
OIL w Szczecinie zorganizowała i sfinanso‑
wała dla członków izby zbiorowy transport
autokarowy na manifestację.
ORL w Szczecinie wspierała na każdym
etapie protestujących od 2 października
2017 r. lekarzy rezydentów domagających
się poprawy opieki zdrowotnej w Polsce,
w tym zwiększenia nakładów na ochronę
zdrowia. Zapewniona została pomoc finan‑
sowa, prawna i logistyczna. Sfinansowaliśmy
zakup przedmiotów w celu poparcia prote‑
stu oraz udzielenia bezpośrednio pomocy
rezydentom prowadzącym protest głodo‑
wy w Szczecinie. W ramach solidarności
z protestującymi wydawane były bezpłat‑
nie przypinki oraz koszulki z nadrukiem
popierającym protest medyków. Na wnio‑
sek lekarzy rezydentów udzielone zostało
wsparcie prawne w negocjacjach z dyrekcją
dotyczących warunków zatrudnienia, wyna‑
grodzenia i organizacji pracy.

W ramach akcji poparcia obywatelskie‑
go projektu ustawy Porozumienia Zawodów
Medycznych o wzrost nakładów na ochro‑
nę zdrowia do poziomu 6,8% PKB w naszej
izbie – dzięki zaangażowaniu wielu lekarzy
– udało się zebrać ponad 1000 podpisów!
Wiele emocji w środowisku lekarskim
wzbudziła przyjęta uchwałą NRL nr 27/14/
VII zmiana wysokości składki członkowskiej
z 40 zł na 60 zł miesięcznie, co jednoznacz‑
nie skrytykowała Rada, która wielokrotnie
opowiadała się przeciw zwiększeniu wy‑
sokości składki. W związku ze wzrostem
od 1 stycznia 2015 r. wysokości składki
zapewnialiśmy członków naszej izby, że
dołożymy wszelkich starań, aby podwyżka
wróciła do nich w postaci oferowanych przez
OIL w Szczecinie świadczeń. Po ponad 3
latach od jej podniesienia można stwierdzić,
że Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
wywiązała się z obietnic.
Poszerzony został zakres i dostęp do bez‑
płatnej obsługi prawnej. Od 2015 r. radcy
prawni izby udzielają porad i konsultacji
prawnych nie tylko w sprawach związanych
z wykonywaniem zawodu lekarza, ale rów‑
nież w innych sprawach związanych ze sfe‑
rą prywatną. W latach 2015‑2017 w czasie
trwania VII kadencji udzielonych zostało
łącznie 1414 porad prawnych, w tym:
• 586 porad na dyżurach w siedzibie
izby trzy razy w tygodniu, łącznie 15
godzin tygodniowo,
• 530 porad telefonicznych od po‑
niedziałku do piątku, osiem godzin
dziennie,
• 298 porad mailowych.
Ponadto Okręgowa Rada Lekarska
w Szczecinie zapewniła pomoc prawną
każdemu członkowi izby, który otrzymał
z NFZ wezwanie zwrotu kwot poniesio‑
nych przez Fundusz na refundację leków
wystawionych pacjentom ubezpieczonym
w okresie nieposiadania umowy upoważnia‑
jącej do wystawiania leków refundowanych.
Każdemu, kto wystąpił o udzielenie pomocy
w tym zakresie, nasza izba zapewniała re‑
prezentację przez radcę prawnego przed
sądami powszechnymi w postępowaniu
z powództwa NFZ o zapłatę, pokrywając
koszty udzielonej reprezentacji. Z tej formy
pomocy skorzystało 36 lekarzy.
Pomoc prawna zapewniona została
również wszystkim, którzy zgłosili się do
izby, wobec których Zachodniopomorski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowi‑
ska wszczął postępowania administracyj‑
ne za nieterminowe złożenie Marszałkowi
Województwa zbiorczych zestawień danych
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o rodzajach i ilości odpadów i o sposobach
gospodarowania nimi za lata 2012‑2014.
Przygotowany został i opublikowany na
stronie internetowej OIL w Szczecinie wzór
wniosku o odstąpienie od wymierzenia ad‑
ministracyjnej kary pieniężnej oraz odwoła‑
nia od decyzji Zachodniopomorskiego Woje‑
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Decyzją Rady zapewniona została również
reprezentacja radców prawnych izby przed
organami i sądami w sprawach związanych
z odwołaniami od ww. decyzji. Aktualnie
prowadzone są 2 takie postępowania.
W VII kadencji znacznie zwiększona
została oferta szkoleniowa dla lekarzy i le‑
karzy dentystów. Wprowadziliśmy warsztaty
psychologiczne (łącznie: 14 warsztatów/191
uczestników) oraz cykl szkoleń prawnych
(łącznie: 32 warsztaty/570 uczestników).
Chcąc dotrzeć do największej liczby osób,
szkolenia organizowano również w terenie
– w Stargardzie, Świnoujściu, Pyrzycach,
Nowogardzie, Goleniowie i Gryficach. Or‑
ganizowane były również kursy USG (9 kur‑
sów/156 uczestników) i z pierwszej pomo‑
cy: ALS i EPLS, NLS, ILS – akredytowane
przez Europejską Radę Resuscytacji (łącznie
19 kursów/316 uczestników). W 2016 roku,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom leka‑
rzy odbywających szkolenie specjalizacyjne,
poszerzyliśmy ofertę kształcenia o kursy
specjalizacyjne. We współpracy z SPZOZ
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Szczecinie prowadzone
były w Szczecinie dwudniowe kursy „Przeta‑
czania krwi i jej składników” oraz wspólnie
z SP Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
w Szczecinie pięciodniowy kurs z „Ratow‑
nictwa medycznego”. W latach 2016‑2017
udało nam się już przeprowadzić 10 kur‑
sów specjalizacyjnych – 5 z „Ratownictwa
medycznego” i 5 z „Przetaczania krwi i jej
składników”, w których łącznie uczestni‑
czyło 241 osób.
Dzięki współpracy z Katedrą i Zakła‑
dem Zdrowia Publicznego PUM w Szcze‑
cinie ORL w Szczecinie przyczyniła się do
znaczącego zwiększenia liczby osób mogą‑
cych uczestniczyć w kursie specjalizacyj‑
nym z Prawa Medycznego i ze Zdrowia
Publicznego.
Łącznie w VII kadencji w 118 szkole‑
niach wzięły udział 3974 osoby, w tym: 1474
osoby w 84 kursach, warsztatach organizo‑
wanych przez Komisję Kształcenia Podyplo‑
mowego oraz ok. 2500 osób w 34 kursach,
warsztatach oraz cyklicznych konferencjach
„Najnowsze trendy w stomatologii” organi‑
zowanych przez Komisję Stomatologiczną.
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Prężnie działające w VII kadencji Koło
Młodego Lekarza ORL w Szczecinie również
było organizatorem i współorganizatorem
szkoleń dedykowanych nie tylko młodym
lekarzom. Tu warto wymienić 2 konferencje
„Prawo Medyczne w Praktyce”, 2 warsztaty
poświęcone prowadzeniu dokumentacji me‑
dycznej, szkolenie „Insulinoterapia w prak‑
tyce lekarza rodzinnego” czy „Neuropatia
cukrzycowa”.
Z każdym rokiem wzrastała również
liczba udzielonych przez Komisję Socjalną
ORL w Szczecinie:
• świadczeń pieniężnych po narodzi‑
nach lub adopcji dziecka,
• zasiłków pogrzebowych po zmarłym
lekarzu – członku OIL w Szczecinie
przyznawanych rodzinie lekarza oraz
• zapomóg finansowych wypłacanych
w sytuacjach losowych lub z powodu
ubóstwa, niepełnosprawności, długo‑
trwałej lub ciężkiej choroby.
W okresie sprawozdawczym Komisja
Socjalna rozpatrzyła ponad 650 podań.
Powołani przez ORL w Szczecinie: Peł‑
nomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy
Dentystów, Rzecznik Praw Lekarza oraz
Mediator służyli wszystkim tym, którzy po‑
trzebowali ich wsparcia, pomocy i porady.
VII kadencja to również kontynuacja im‑
prez kulturalno‑sportowych organizowanych
przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji
ORL w Szczecinie.
Zorganizowane zostały 22 imprezy,
w tym:
• 14 ogólnopolskich sportowych i kultu‑
ralnych (Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Siatkówce Plażowej, Ogólnopolskie
Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglar‑
stwie klasa Omega, Mistrzostwa Polski
Lekarzy w Golfie oraz Międzynaro‑
dowy Konkurs Lekarzy Śpiewających
„Musica mores confirmat”),
• 8 o zasięgu regionalnym (turniej
badmintona, turniej tenisa ziemnego,
Mistrzostwa OIL w Żeglarstwie klasy
Omega).
Działania Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie skierowane były również na
integrację naszego środowiska. Od 2014 r.
organizujemy imprezy typowo integracyj‑
ne dla członków izby i ich dzieci: Dzień
Dziecka, Pożegnanie lata i Mikołajki z OIL
w Szczecinie. Cieszą się one bardzo du‑
żym zainteresowaniem. Łącznie w okresie
sprawozdawczym zorganizowanych zostało
11 takich imprez, w których udział wzięło
blisko 5000 osób.
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Od 2015 r. członkowie OIL w Szczecinie
mogą uczestniczyć w zajęciach Zumba Fit‑
ness, które odbywają się cyklicznie w Klubie
Remedium.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszego środowiska od 2018 r. członkowie
OIL w Szczecinie mogą skorzystać z progra‑
mu kart sportowo‑rekreacyjnych.
Rozszerzona została również oferta
dedykowana naszym Seniorom. Oprócz
comiesięcznych spotkań w Klubie Reme‑
dium OIL w Szczecinie, Klub Seniora
był organizatorem spotkań plenerowych
związanych z majówką i Olimpiadą Senio‑
ra. Nasi Seniorzy brali udział w turnusach
leczniczo‑rehabilitacyjnych częściowo
współfinansowanych przez OIL w Szczeci‑
nie oraz wycieczkach promowych do Szwe‑
cji i Kopenhagi po preferencyjnych cenach.
Nawiązana została współpraca z Klubem
Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych
oraz Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trze‑
ciego Wieku.
W okresie VII kadencji ORL w Szczeci‑
nie była organizatorem wielu uroczystości.
21 marca 2015 r. odbyły się w Filhar‑
monii Szczecińskiej uroczyste obchody Ju‑
bileuszu 25‑lecia odrodzonego samorządu
lekarskiego. Było to święto całego naszego
samorządu lekarskiego.
27 września 2017 r. w auli PUM
w Szczecinie odbyła się uroczystość wrę‑
czenia Praw Wykonywania Zawodu. Po raz
pierwszy to wydarzenie miało bardzo oficjal‑
ny i uroczysty charakter. Mamy nadzieję, że
wpisze się ono w kalendarz stałych wydarzeń
organizowanych przez naszą izbę.
W grudniu 2017 r. byliśmy organiza‑
torem szczególnej uroczystości. Obcho‑
dziliśmy razem z dr Franciszkiem Fudalą
– Pierwszym Honorowym Członkiem OIL
w Szczecinie – Jego 100. urodziny.
Kontynuowaliśmy także uroczystości
jubileuszu 50‑lecia wydania dyplomu,
w czasie której tradycyjnie wręczane były
statuetki ESKULAPA. Zgodnie z oczekiwa‑
niami członków naszej izby Okręgowa Rada
Lekarska w Szczecinie od 2016 r. zmieniła
formułę organizowanych cyklicznie spo‑
tkań z okazji 50‑lecia dyplomu. Do 2015 r.
w uroczystości organizowanej we współpracy
z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym
w Szczecinie i w jego siedzibie uczestniczyli
wyłącznie absolwenci szczecińskiej uczel‑
ni medycznej. Aktualnie prawo do udziału
w niej mają wszyscy członkowie naszej izby
obchodzący w danym roku 50‑lecie wydania
dyplomu, bez względu na miejsce ukoń‑
czenia studiów medycznych. Wprowadzona
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zmiana formuły tego wydarzenia umożliwiła
uczestnictwo w nim nie tylko absolwentom
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie, ale również innych uczelni
medycznych.
Pamiętaliśmy o członkach izby, którzy
ukończyli 90 lat. Każdemu z nich przekazy‑
wany był list gratulacyjny od ORL w Szczeci‑
nie i upominek pieniężny. Jeśli stan zdrowia
Jubilata na to pozwalał, odbywało się to pod‑
czas spotkań naszych Seniorów w izbie le‑
karskiej organizowanych przez Koło Seniora.
Doceniając wysiłek kolegów i koleża‑
nek lekarzy i lekarzy dentystów związany
z kształceniem specjalizacyjnym, ORL
w Szczecinie we wrześniu 2015 r. ustanowi‑
ła nagrodę za egzamin specjalizacyjny zdany
z wyróżnieniem (1500 zł) lub wynikiem bar‑
dzo dobrym (1000 zł) po odbyciu szkolenia
specjalizacyjnego. Zgodnie z decyzją ORL
w Szczecinie przyznawanie nagród odbywa
się raz w roku na styczniowym posiedzeniu
Rady. W VII kadencji nagrodzonych zostało
21 osób.
Zgodnie z przyjętą tradycją na grudnio‑
wych posiedzeniach Rady nagradzani byli
lekarze i lekarze dentyści, którzy uzyska‑
li w danym roku najlepszy wynik na LEP
i LDEP spośród zdających członków OIL
w Szczecinie. Listy gratulacyjne oraz sta‑
rodruki z przysięgą Hipokratesa w okresie
sprawozdawczym otrzymało 25 osób.
Ponadto wiele działań i inicjatyw podej‑
mowanych było przez poszczególne Komisje
problemowe i Koła Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Szczecinie, których szczegółowe
sprawozdania stanowią odrębne opraco‑
wania.
W grudniu 2016 r. Okręgowa Rada Le‑
karska w Szczecinie podpisała z Naczelną
Izbą Lekarską umowę licencyjną na nowy
system informatyczny dla prowadzenia reje‑
strów lekarzy i lekarzy dentystów oraz Cen‑
tralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Den‑
tystów Rzeczypospolitej Polskiej, tworzony
przez Naczelną Izbę Lekarską. Na podstawie
zawartej umowy OIL w Szczecinie z pozo‑
stałymi izbami lekarskimi współfinansuje
tworzenie nowego Rejestru. Nowy system
informatyczny wspólny dla wszystkich izb
ma być wdrożony do października 2018 r.
W związku z tym, że od lat występuje
różnica między otrzymywanymi od Minister‑
stwa Zdrowia środkami finansowymi z tytułu
umów na przekazanie środków budżetowych
na pokrycie kosztów czynności przejętych
od organów administracji państwowej a fak‑
tycznymi kosztami ponoszonymi przez Izbę,
każdorazowe podjęcie decyzji o podpisaniu

kwiecień 2018

umowy z Ministrem Zdrowia poprzedzone
było szczegółową analizą oraz spotkaniami
Konwentu Prezesów w celu wypracowania
jednolitego stanowiska. I choć wypłacana
OIL w Szczecinie w ramach zawartych
umów przez Ministerstwo Zdrowia kwota od
2016 r. jest trzykrotnie wyższa od dotychcza‑
sowych, to niestety nie pokrywa wszystkich
kosztów poniesionych przez izbę na ten cel.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
– po długich dyskusjach, uwzględniając sta‑
nowisko Konwentu Prezesów – zdecydowała
również o podpisaniu z Ministrem Zdrowia
porozumienia dot. przekazania przez MZ
środków finansowych na pokrycie kosztów
czynności związanych z realizacją przez izbę
zadań przekazanych jej przez organy admi‑
nistracji państwowej w latach 2005‑2015.
Na jego podstawie otrzymaliśmy dodatko‑
we 317 704,00 zł. Podpisanie porozumie‑
nia równoznaczne było z wyczerpaniem
wszelkich roszczeń wobec Ministra Zdrowia
z tytułu wykonywania zadań w ww. latach,
a do sfinansowania których zobowiązany był
Skarb Państwa. Decyzja Rady o podpisaniu
z Ministrem Zdrowia porozumienia podyk‑
towana była niepewnością rozstrzygnięć
procesów sądowych w celu dochodzenia
faktycznie poniesionych kosztów, szczególnie
w kontekście różnych wyroków sądów, przed
którymi tego typu sprawy już się toczyły, oraz
wysokich kosztów sądowych w przypadku
ewentualnych przegranych spraw.
Rada VII kadencji kontynuowała, zapo‑
czątkowaną jeszcze w VI kadencji, egzekucję
zaległych składek członkowskich. W okresie
sprawozdawczym wysłanych zostało 3499
pism upominających do opłacania składek
oraz dodatkowo 205 ostatecznych wezwań
do zapłaty z kancelarii prawnej. Wobec 135
osób podjęto egzekucje należności składko‑
wych w trybie administracyjnym, kierując
do urzędów skarbowych tytuły wykonawcze.
Na drogę postępowania sądowego natomiast
skierowane zostały 2 sprawy.
Przy OIL w Szczecinie od lat działa
Komitet Organizacyjny przeprowadzający
zbiórki publiczne pn. „LEKARZE – DZIE‑
CIOM”, w ramach których wspieramy dzie‑
ci z placówek opiekuńczo‑wychowawczych
z naszego terenu. W latach 2014‑2017 uda‑
ło nam się zebrać niemal 40 000 zł. Dzięki
hojności naszych lekarzy i lekarzy dentystów
– za co bardzo dziękujemy – z zebranych
pieniędzy udało nam się zakupić żywność,
ubrania, bieliznę pościelową, przedmioty
służące do nauki lub zabawy, środki czy‑
stości, artykuły TV/AGD oraz sfinansować

udział dzieci w wydarzeniach kulturalnych
czy w zorganizowanym wypoczynku.
Działając z upoważnienia Okręgowego
Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie, okres
VII kadencji to także czas poszukiwań no‑
wej siedziby dla Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie. Mimo podjętych wielu działań
w tym zakresie żadna z przedstawionych
ofert nie spełniła w pełni naszych oczeki‑
wań.
Na koniec składamy serdeczne podzię‑
kowania wszystkim koleżankom i kolegom
– członkom ustępującej Rady za zaangażo‑
wanie w jej pracę i działania podejmowane
na rzecz członków naszej izby. Dziękuje‑
my również przewodniczącym kół i komisji
problemowych za trud włożony w podejmo‑
wane inicjatywy, szczególnie kol. Agnieszce
Ruchała‑Tyszler, kol. Mariuszowi Pietrzako‑
wi, kol. Grzegorzowi Czajkowskiemu oraz
kol. Halinie Teodorczyk.
Składamy również podziękowania kol.
Jackowi Różańskiemu – Okręgowemu
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej
i Jego Zastępcom, członkom Okręgowego
Sądu Lekarskiego, Okręgowej Komisji Rewi‑
zyjnej i Okręgowej Komisji Wyborczej. Dzięki
Wam Wszystkim, Waszej pracy i zaangażo‑
waniu na rzecz samorządu lekarskiego mo‑
gliśmy realizować nałożone na samorząd
lekarski obowiązki.
Dziękujemy kol. Łukaszowi Tyszlerowi
i całemu Komitetowi Redakcyjnemu za „Vox
Medici”.
Dziękujemy prof. Ewie Sobolewskiej
za mediacje przeprowadzane na etapie
postępowań dyscyplinarnych oraz prof. Je‑
rzemu Samochowcowi – Pełnomocnikowi
ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów
za udzielaną lekarzom pomoc.
Dziękujemy prof. Ryszardowi Handke
oraz Koleżankom i Kolegom śpiewającym
w Chórze „Remedium”.
Szczególne podziękowania składamy lek.
Michałowi Bulsie – Wiceprzewodniczącemu
Koła Młodego Lekarza ORL w Szczecinie
za zaangażowanie w akcję protestacyjną re‑
zydentów, który z ramienia Porozumienia
Rezydentów OZZL brał udział w rozmowach
z przedstawicielami Rządu w sprawie wy‑
pracowania kompromisu i zakończenia pro‑
testu. Dr Michał Bulsa był jednym z sygna‑
tariuszy porozumienia z MZ podpisanego 8
lutego 2018 r., formalnie kończącego protest
lekarzy rezydentów.
Słowa podziękowania kierujemy rów‑
nież do pracowników biura izby, bez których
realizacja nałożonych na izbę lekarską obo‑
wiązków byłaby niemożliwa.
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Sprawozdanie finansowe
na Zjazd Sprawozdawczo‑Wyborczy
i Budżetowy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie
za 2017 r.

D

dr n. med. Maciej Górski

ziałalność finansowa Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie opie‑
ra się na założeniach zawartych
w ustawie o izbach lekarskich,
a także uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej
w sprawie zasad gospodarki finansowej sa‑
morządu lekarzy.
Z dokumentów tych wynika, iż działal‑
ność samorządu lekarzy finansowana jest
głównie ze składek członkowskich opłaca‑
nych przez zrzeszonych lekarzy i lekarzy
dentystów.
Wpływy ze składek reguluje uchwała nr
27/14/VII z dnia 05.09.2014 r. Naczelnej
Rady Lekarskiej.
W 2017 r. przychód ze składek wyniósł
3.387.830 zł i w porównaniu z 2016 r.
utrzymał się na tym samym poziomie.
W ubiegłym roku, w oparciu o uchwałę
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
dokonano umorzenia przeterminowanych
i nieściągalnych składek członkowskich za
lata 2009‑2012, na łączną kwotę 146.673
zł.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. za lata
2013‑2016 do zapłaty pozostało 529.877
zł, co stanowi 2,7% kwoty należnej za ten
okres. Z kolei za rok 2017 pozostała do
uregulowania kwota 829.100 zł, tj. 23,3%
składek należnych.
W zakresie windykacji składek OIL
kontynuuje działania w postaci pisemnych
informacji o powstałych zaległościach,
wezwań do zapłaty, spotkań skarbnika
z dłużnikami oraz porozumień dotyczą‑
cych spłaty zadłużenia w rozłożeniu na
raty. Windykacja prowadzona jest także
poprzez tytuły wykonawcze za pośrednic‑
twem urzędów skarbowych na terenie całej
Polski.
Analiza przychodów przedstawionych
w wykonaniu budżetu za 2017 r. wykazuje,
że zostały one zrealizowane w 108,4%.
W 2017 r. w ramach podpisanej z Mi‑
nistrem Zdrowia umowy na przekazanie
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środków na pokrycie kosztów za czynności
administracyjne związane z realizacją za‑
dań, o których mowa w ustawie o izbach
lekarskich, tj. za zadania wykonywane
przez Okręgowego Rzecznika Odpowie‑
dzialności Zawodowej, Okręgowy Sąd
Lekarski oraz za prowadzenie rejestru
lekarzy i postępowań w sprawach wyko‑
nywania zawodu, Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie otrzymała kwotę 239.085 zł.
Kwota ta stanowi 64,7% wielkości kosztów
rzeczywiście poniesionych. Korzystając
z możliwości dopuszczonej zawartą umo‑
wą, OIL złożyła do Ministra Zdrowia wnio‑
sek o zwiększenie wysokości przyznanych
środków.
Z tytułu koordynacji szkoleń staży po‑
dyplomowych przeprowadzonych w 2017 r.
oraz za czynności administracyjne niezbęd‑
ne przy ich realizacji Urząd Marszałkowski
przekazał OIL środki finansowe w kwocie
88.310 zł.
W poz. „odsetki” wykazano kwotę
110.823 zł, z czego 87.297 zł to odsetki
od lokat terminowych, 1.000 zł inne od‑
setki bankowe oraz 22.526 zł to odsetki za
nieterminową wpłatę składek.
Przychody z tytułu opłat za wydanie
opinii przez Komisję Bioetyczną w 2017 r.
wyniosły 160.750 zł, przekraczając zało‑
żenia planowane o 43,5%.
Dodatkowym źródłem przychodów są
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń klu‑
bowych. Łączne przychody z tego tytułu
wyniosły 70.248 zł.
W poz. 1.8 budżetu „Inne przychody”
wykazano kwotę 159.105 zł, na którą skła‑
dają się:
• opłaty za kursy, m.in. ALS, EPLS,
ORP i inne – 80.536,00
• wpływy za ogłoszenia w biuletynie –
28.348,00
• wynagrodzenie prowizyjne z Inter
Polski – 17.315,00
• NIL – dotacje do szkoleń – 8.569,00
• zwrot kosztów zasądzonych w postęp.
przed OSL i US – 7.443,00
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

• opłaty za akredytację szkoleń –
5.000,00
• pozostałe (opłaty za zaśw., duplikaty
PWZ itp.) – 11.894,00
Uzyskane przychody ogółem zostały
pomniejszone o kwotę 497.764 zł z tytułu
obowiązkowego 15% odpisu składek na rzecz
Naczelnej Izby Lekarskiej. Podstawą do usta‑
lenia wysokości kwoty składki przekazanej
do NIL są rzeczywiście wpłacone składki
w danym miesiącu. Wyższa od zaplanowanej
ściągalność składek znalazła odzwierciedle‑
nie w wysokości odpisu, który nieznacznie
przewyższa zaplanowaną kwotę.
Koszty rodzajowe ogółem za 2017 r.
ukształtowały się na poziomie 2.794.391
zł, co stanowi 82,4% kwoty zaplanowanej.
Analiza kosztów wskazuje, iż wydatki
były realizowane zgodnie z przyjętym pla‑
nem. Wyjątek stanowią wydatki Komisji
Socjalnej, gdzie wystąpiło 20% przekro‑
czenie kwoty zaplanowanej.
Powodem takiego stanu rzeczy była
większa niż planowano ilość wniosków
złożonych o wypłatę świadczenia z tytułu
urodzenia dziecka, jak również koniecz‑
ność wypłaty zapomóg losowych, spowodo‑
wanych ciężką, nieprzewidzianą sytuacją
lekarzy – członków OIL.
Powyższe przekroczenie zostało zaak‑
ceptowane uchwałą nr 74/2017/VII z dnia
20 grudnia 2017 r. Okręgowej Rady Lekar‑
skiej.
W 2017 r. Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie wsparła finansowo protest
lekarzy rezydentów. W głównej mierze
sfinansowano zakup koszulek i przypi‑
nek protestacyjnych na łączną kwotę ok.
28.000 zł.
Szczegółowy wykaz poniesionych kosz‑
tów został przedstawiony w załączonej tabe‑
li z wykonaniem budżetu. Z kolei wydatki
poszczególnych komisji zostały omówione
przez ich przewodniczących w prezentowa‑
nych przez nich sprawozdaniach.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan środ‑
ków pieniężnych zgromadzonych na kon‑
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tach bankowych wynosił 7.556.333,79 zł
oraz gotówka w kasie w kwocie 23.470,94 zł.
W 2017 r. zgromadzoną nadwyżkę
środków pieniężnych w kwocie 5.500.000
zł OIL zdeponowała na lokatach banko‑
wych, a uzyskane odsetki przeznaczono
na bieżące wydatki statutowe.
Działalność Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2017 r. zakończono do‑
datnim wynikiem finansowym w kwocie
952.627,55 zł.
Majątek OIL Szczecin w postaci środ‑
ków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 r.
przedstawia się następująco:

• wartość brutto środków trwałych –
2.768.485,86
• wartość umorzenia środków trwałych
– 1.203.863,63
• wartość netto środków trwałych –
1.564.622,23
• grunty własne (w cenie zakupu) –
186.440,20
3 listopada 2015 r. Naczelna Rada Le‑
karska zawarła umowę z firmą CONFIDO
na opracowanie i wdrożenie nowego systemu
informatycznego dla prowadzenia okręgo‑
wych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów
oraz Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczy‑

pospolitej Polskiej. Program ten jest współfi‑
nansowany przez wszystkie izby. W grudniu
2016 r. Naczelna Rada Lekarska zawarła
z OIL Szczecin stosowną umowę licencyj‑
ną, która nałożyła na nas obowiązek zapłaty
kwoty 35.042 zł. Opłaty mają być wnoszone
w trzech transzach. W czerwcu 2017 r. zo‑
stała wpłacona druga część. Łącznie przela‑
no kwotę 23.362 zł. Stworzenie i wdrożenie
tego programu wraz z przeniesieniem autor‑
skich praw majątkowych ma się zakończyć
do dnia 31 października 2018 r., a ostatnia
rata ma być wpłacona do dnia 31 grudnia
2018 r. – po wdrożeniu programu.

Sprawozdanie finansowe
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
za lata 2014-2017

K

dr n. med. Maciej Górski

ończąca się kadencja Okręgowej
Rady Lekarskiej za lata 2014
‑2017 skłania do oceny sytuacji
finansowej Izby.
Gospodarkę finansową można scha‑
rakteryzować ze względu na źródła fi‑
nansowania.
Poniżej zostały przedstawione najważ‑
niejsze obszary aktywności finansowej
OIL Szczecin.
1) Zadania statutowe finansowane
z wpływów pochodzących ze skła‑
dek, odsetek od lokat bankowych
i za nieterminową wpłatę składek,
opłat za zaświadczenia, opłat za
szkolenia oraz innych wpływów
01.01.2015 r. weszła w życie uchwała
nr 27/14/VII z dnia 05.09.2014 r. Na‑
czelnej Rady Lekarskiej zmieniająca
wysokość składki członkowskiej z 40 na
60 zł miesięcznie.
Uchwała ta zniosła także możliwość
obniżenia składki do 10 zł dla lekarzy
mających ustalone prawo do renty bądź
dla emerytów uzyskujących niskie przy‑
chody. Zmiany te znalazły odzwiercie‑
dlenie w wielkości przychodu z tytułu
składek. W latach 2015‑2017 nastąpił
ok. 50% wzrost w stosunku do 2014 r.
Dodatkowym czynnikiem wzrostu były
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także wzmożone działania windykacyjne,
w szczególności poprzez tytuły wykonaw‑
cze za pośrednictwem urzędów skarbo‑
wych na terenie całego kraju.
Wyższy przychód z tyt. składek oraz
wyższy współczynnik ściągalności przeło‑
żył się na wysokość składki obowiązkowo
odprowadzanej na rzecz Naczelnej Izby
Lekarskiej.
Koszty ponoszone przez Komisje Pro‑
blemowe w latach 2015‑2017 utrzymy‑
wały się na zbliżonym poziomie. Zauwa‑
ża się znaczny ich wzrost w porównaniu
do 2014 r. W 2015 r. po raz pierwszy
zorganizowano dla dzieci festyn z okazji
Dnia Dziecka i imprezę mikołajkową.
Począwszy od 2016 r. Okręgowa Rada
Lekarska organizuje cykliczne festyny
w czerwcu i we wrześniu oraz w grud‑
niu Mikołajki. Koszt tych imprez miał
decydujący wpływ na wzrost ponoszo‑
nych kosztów.
2) Zadania statutowe finansowane
z dodatkowych opłat – funkcjono‑
wanie rejestru podmiotów wykonu‑
jących działalność leczniczą oraz
komisji bioetycznej
Ustawą o działalności leczniczej
z dnia 15.04.2011 r. zostały znacznie
zmniejszone opłaty za wpis do rejestru
Indywidualnych Praktyk Lekarskich. Na
dzień 31.12.2017 r. – 86 zł.

Stąd też ponoszone koszty znacznie
przekraczają uzyskiwane wpływy z tego
tytułu.
3) Zadania statutowe refundowane
z budżetu państwa – prowadzenie
rejestru lekarzy, działalność Okrę‑
gowego Rzecznika Odpowiedzialno‑
ści Zawodowej i Okręgowego Sądu
Lekarskiego oraz kierowanie na
staż absolwentów uczelni
Tabela nr 3 prezentuje zarówno
wielkość kosztów za czynności związa‑
ne z realizacją zadań, o których mowa
w ustawie o izbach lekarskich, tj. za
zadania wykonywane przez Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo‑
wej, Okręgowy Sąd Lekarski oraz za pro‑
wadzenie rejestru lekarzy i postępowań
w sprawach wykonywania zawodu, jak
i wysokość refundacji przyznawanych
przez Ministra Zdrowia w poszczegól‑
nych latach.
Do roku 2015 środki otrzymane od
Ministra Zdrowia pokrywały zaledwie
ok. 20‑30% rzeczywiście poniesionych
kosztów. W latach 2016‑2017 wielkość
ta wzrosła do ok. 60%.
W 2016 r. wszystkie izby lekarskie
podpisały z Ministrem Zdrowia porozu‑
mienie dotyczące przekazania przez niego
środków na częściowe pokrycie kosztów
za wspomniane zadania wykonane w la‑
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Tabela nr 1. Zadania statutowe finansowane ze składek, odsetek, opłat
oraz innych wpływów
Lata
2014
2015
2016
2017
Wpływy, w tym:
2.541.131 zł
3.539.602 zł
3.583.334 zł
3.629.408 zł
1. Składki
2.291.015 zł
3.363.716 zł
3.366.128 zł
3.387.830 zł
2. Pozostałe wpływy: odsetki od lokat banko
250.116 zł
175.886 zł
217.206 zł
241.578 zł
wych i za nietermin. wpłatę składek, opła
ty za zaświadczenia, duplikaty, opłaty za
szkolenia, akredytac., wpisowe i inne
Koszty, w tym:
1.666.291 zł
2.291.416 zł
2.425.895 zł
2.563.505 zł
1. Składka na NIL
287.620 zł
458.433 zł
488.491 zł
497.764 zł
2. Koszty działalności organów izby i obsługi
1.226.808 zł
1.679.605 zł
1.761.060 zł
1.902.612 zł
administracyjnej, w tym:
Koszty Komisji Problemowych
531.389 zł
844.892 zł
931.649 zł
921.187 zł
3. Koszty utrzymania siedziby
151.863 zł
153.378 zł
176.344 zł
163.129 zł
Tabela nr 2. Zadania statutowe finansowane z dodatkowych opłat
Lata
2014
2015
2016
2017
Wpływy, w tym:
194.843 zł
174.009 zł
170.746 zł
189.382 zł
1. Praktyki lekarskie
40.293 zł
27.149 zł
27.046 zł
28.632 zł
2. Bioetyka
154.550 zł
146.860 zł
143.700 zł
160.750 zł
Koszty, w tym:
122.304 zł
113.118 zł
132.359 zł
134.754 zł
1. Praktyki lekarskie
51.457 zł
52.144 zł
57.536 zł
58.781 zł
2. Bioetyka
70.847 zł
60.974 zł
74.823 zł
75.973 zł
Tabela nr 3. Zadania refundowane ze środków budżetu państwa
Lata
2014
2015
2016
2017
Wpływy, w tym:
176.168 zł
225.855 zł
656.583 zł
327.395 zł
1. Zadania przejęte od administracji pań
71.253 zł
116.865 zł
237.239 zł
239.085 zł
stwowej – Refundacja z MZ
2. Wyrównanie refundacji z MZ za lata
317.704 zł
2005‑2015
3. Staże
104.915 zł
108.990 zł
101.640 zł
88.310 zł
Koszty, w tym:
446.179 zł
439.271 zł
479.382 zł
436.382 zł
1. Prowadzenie rejestru lekarzy i wydawanie
111.199 zł
95.181 zł
96.975 zł
107.097 zł
praw wykonywania zawodu
2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
211.195 zł
219.208 zł
245.043 zł
187.641 zł
Zawodowej
3. Okręgowy Sąd Lekarski
63.257 zł
59.312 zł
70.511 zł
74.727 zł
4. Staże
60.528 zł
65.570 zł
66.853 zł
66.917 zł
Tabela nr 4. Biuletyn – druk, skład, kolportaż, honoraria
Lata
2014
2015
2016
Wpływy, w tym:
22.582 zł
32.420 zł
45.323 zł
‑ Opłaty za ogłoszenia
22.582 zł
32.420 zł
45.323 zł
Koszty, w tym:
122.013 zł
108.050 zł
110.547 zł
‑ Sfinansowane ze składek
99.431 zł
75.630 zł
65.224 zł

Wpływy:
Koszty:
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Tabela nr 5. Działalność gospodarcza
Lata
2014
2015
2016
69.482 zł
87.421 zł
90.859 zł
33.747 zł
43.028 zł
30.277 zł

2017
28.348 zł
28.348 zł
127.190 zł
98.842 zł

2017
70.248 zł
30.324 zł
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tach 2005‑2015. Wskutek podpisanego
porozumienia Minister przekazał OIL
Szczecin kwotę 317.704 zł. Realizacja
tego porozumienia wyczerpała wszyst‑
kie roszczenia wobec Ministra z tytułu
wykonanych zadań za ten okres.
4) Wydawanie biuletynu – dzia‑
łalność samorządowa finansowa‑
na w części ze składek i w części
z wpływów za ogłoszenia
5) Pozostała działalność gospodar‑
cza
Przez okres VII kadencji OIL Szcze‑
cin zgromadziła znaczną nadwyżkę środ‑
ków finansowych. Środki te deponowane
były na terminowych lokatach banko‑
wych. Uzyskiwane odsetki przeznaczano
na bieżącą działalność statutową.
Stan gotówki w kasie i na kontach
bankowych przedstawiał się następująco,
na dzień:
31.12.2014 r.
31.12.2017 r.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.169.111,48
7.579.804,73
Majątek trwały w postaci środków
trwałych wraz z gruntami własnymi
w latach 2014‑2017, wskutek braku
inwestycji, utrzymał się na tym samym
poziomie.
31.12.2014 r.
31.12.2017 r.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.953.960,42
2.954.926,06
W grudniu 2016 r. Naczelna Rada
Lekarska zawarła z OIL Szczecin umo‑
wę na zakup licencji nowego systemu
informatycznego dla prowadzenia okrę‑
gowych rejestrów lekarzy i lekarzy den‑
tystów i Centralnego Rejestru Lekarzy.
Całkowity koszt dla OIL zamknie się
kwotą 35.042 zł. Stworzenie i wdroże‑
nie tego programu wraz z przeniesie‑
niem autorskich praw majątkowych ma
się zakończyć do dnia 31 października
2018 r.
Dobra kondycja finansowa w latach
2014‑2017 pozwalała na terminowe regu‑
lowanie wszystkich zobowiązań zarówno
wobec budżetu (podatki, składki ZUS),
jak i wobec kontrahentów.
Działalność za poszczególne lata VII
kadencji zawsze zamykana była dodat‑
nim wynikiem finansowym, a składane
coroczne sprawozdania finansowe i z wy‑
konania budżetu zatwierdzane były przez
Okręgowy Zjazd Lekarski.
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Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej na Zjazd
Sprawozdawczo‑Wyborczy
i Budżetowy
za rok 2017

O

lek. Małgorzata Wiatrow

kręgowa Komisja Rewizyjna pra‑
cowała w składzie:
1. lek. Małgorzata Wiatrow – prze‑
wodnicząca
2. lek. Alicja Cymbaluk – wiceprze‑
wodnicząca
3. lek. dent. Karolina Żaczek – wice‑
przewodnicząca
4. dr. n. med. Katarzyna Blicharska
‑ Czubara – sekretarz
5. lek. Ewa Kiedrowska – członek
Dnia 08 listopada 2017 r. lek. Alicja
Cymbaluk zrzekła się mandatu członka
Okręgowej Komisji Rewizyjnej i tym sa‑
mym zrezygnowała z funkcji Wiceprze‑
wodniczącej Komisji.
Komisja Rewizyjna oceniła wykona‑
nie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie oraz gospodarowanie środ‑
kami finansowymi na przestrzeni 2017 r.
Podstawowym źródłem finansowania
Izby Lekarskiej są składki członkowskie
świadczone przez zrzeszonych lekarzy
i lekarzy dentystów, w wysokości okre‑
ślonej przez Naczelną Izbę Lekarską.
W 2017 r. stanowiły one 79,8% wszyst‑
kich uzyskanych przychodów.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. wpływy
z tytułu składek wyniosły 3.387.830 zł
i przekroczyły założenia planowe o 6,9%,
tym samym nieznacznie przekraczając
uzyskaną kwotę z tego tytułu w 2016 r.
Na przestrzeni lat 2016 i 2017 współ‑
czynnik ściągalności składek utrzymywał
się na poziomie ok. 80%.
Pozostałe przychody uzyskiwane
przez OIL Szczecin w większości wy‑
kazują przekroczenie wielkości zaplano‑
wanych. Jedynie w poz. 1.4 Refundacja
kosztów organizacji stażu wykonanie
planu ukształtowało się na poziomie
88,3%.Wynika to z faktu, że założenia
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przyjmowane na etapie planowania we‑
ryfikowane są dopiero po podpisaniu
umowy z Urzędem Marszałkowskim,
która szczegółowo określa liczbę lekarzy
objętych stażem i stawkę za przepro‑
wadzenie tych szkoleń oraz czynności
administracyjnych z nimi związanych.
W 2017 r. na kursy stażowe skierowano
mniejszą liczbę osób, co przełożyło się
na wysokość przychodów z tego tytułu.
W roku 2017 Minister Zdrowia prze‑
kazał OIL w Szczecinie kwotę 239.085
zł z tytułu częściowego pokrycia kosztów
za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem zadań, o których mowa
w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty. Wysokość otrzymanej refundacji
pokryła ok. 65% rzeczywiście poniesio‑
nych kosztów.
Ogółem przychody osiągnięte
w 2017 r. wyniosły 4.244.783 zł, co
stanowi 108,4% kwot zaplanowanych.
Uzyskane przychody ogółem zostały
pomniejszone o kwotę 497.764 zł, która
stanowi obowiązkowy odpis z tytułu skła‑
dek członkowskich na rzecz Naczelnej
Izby Lekarskiej.
Koszty rodzajowe ogółem za 2017 r.
wyniosły 2.794.391 zł, stanowiąc 82,4%
założeń planowych. Wydatki były realizo‑
wane w sposób niepowodujący przekro‑
czeń kwot wynikających z zatwierdzone‑
go planu na 2017 r., z wyjątkiem Komisji
Socjalnej, gdzie wykazano ok. 20% prze‑
kroczenie, które to zostało zatwierdzone
uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej nr
74/2017/VII z dnia 20.12.2017 r.
Przekroczenie uzasadnia fakt złoże‑
nia dużej liczby wniosków o przyznanie
świadczeń z tyt. urodzenia dziecka, jak
również konieczności wypłat zapomóg
z tytułu ciężkich losowych sytuacji le‑
karzy – członków OIL Szczecin.
Komisja oceniła stan środków finan‑
sowych będących w posiadaniu Okrę‑
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

W ciągu 2017 r. OIL ulokowała wolne
środki finansowe w kwocie 5.500.000 zł
na lokatach bankowych. Uzyskany przy‑
chód w postaci odsetek od lokat wyniósł
87.297,25 zł.
Na dzień 31.12.2017 r. Okręgowa
Izba Lekarska w Szczecinie dyspono‑
wała środkami finansowymi w łącznej
kwocie: 7.579.804,73 zł, z czego:
• kasa – 23.470,94 zł
• Bank PEKAO S.A. – 3.113.286,81
zł
• ING Bank Śląski – 943.046,98 zł
• Bank Millennium – 3.500.000,00 zł
Okręgowa Izba Lekarska w Szczeci‑
nie działalność za 2017 r. zamknęła do‑
datnim wynikiem finansowym w kwocie
952.627,55 zł.
Majątek Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie w postaci środków trwałych
na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się
następująco:
–– wartość brutto środków trwałych –
2.768.485,86 zł
–– umorzenie wartości środków trwa‑
łych – 1.203.863,63 zł
–– wartość netto środków trwałych –
1.564.622,23 zł
–– wartość gruntu – 186.440,20 zł
Ponadto, na dzień 31.12.2017 r. na
koncie OIL Inwestycje Wartości Niema‑
terialnych i Prawnych widnieje kwota
23.362 zł, która stanowi przedpłatę
(dwie raty) na zakup nowego systemu
informatycznego zastępującego obecny
system FINN. Ostatecznie zamknięcie
tej inwestycji ma się zakończyć do dnia
31 października 2018 r. Ostatnia rata ma
zostać wpłacona do dnia 31.12.2018 r.
– po wdrożeniu programu. Całość inwe‑
stycji ma się zamknąć kwotą 35.042 zł.
Komisja stwierdziła, że Okręgowa
Izba Lekarska w Szczecinie termino‑
wo regulowała wszystkie zobowiązania
wobec budżetu (podatki, składki ZUS).
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Zobowiązania wobec kontrahentów
były regulowane w obowiązujących ter‑
minach.
Dokonując oceny działalności w zakre‑
sie gospodarki finansowej Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie za 2017 r., Komi‑
sja Rewizyjna wnioskuje o zatwierdzenie
jej działalności i udzielenie absolutorium.

Wnioski:
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna
wnioskuje do Okręgowego Zjazdu
Lekarzy o przyjęcie uchwały o za‑
twierdzeniu wykonania budżetu za
2017 r.
2. Okręgowa Komisja Rewizyjna pro‑
ponuje przekazanie wypracowane‑

go zysku za 2017 r. na zwiększenie
funduszu statutowego OIL.
3. Okręgowa Komisja Rewizyjna
występuje do Okręgowego Zjazdu
Lekarzy z wnioskiem o udzielenie
Okręgowej Radzie Lekarskiej abso‑
lutorium za 2017 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
na Zjazd Sprawozdawczo‑Wyborczy i Budżetowy
za okres VII kadencji 2014‑2017

O

lek. Małgorzata Wiatrow

kręgowa Komisja Rewizyjna ukon‑
stytuowała się 08.01.2014 r. w skła‑
dzie:
1. lek. Małgorzata Wiatrow – przewod‑
nicząca
2. lek. Alicja Cymbaluk – wiceprzewod‑
nicząca
3. lek. dent. Jolanta Szumigalska‑Kozak
– wiceprzewodnicząca
4. dr. n. med. Katarzyna Blicharska
‑Czubara – sekretarz
5. lek. Ewa Kiedrowska – członek
Po rezygnacji złożonej przez lek. dent.
Jolantę Szumigalską‑Kozak odbyły się wy‑
bory uzupełniające i zgodnie z uchwałą
10/2014/VII‑Z z dnia 5 kwietnia 2014 r.
wybrano lek. dent. Karolinę Żaczek, która
objęła funkcję Wiceprzewodniczącej Ko‑
misji.
Kolejna zmiana w składzie Komisji
nastąpiła w listopadzie 2017 r., kiedy to
lek. Alicja Cymbaluk zrzekła się mandatu
członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej i tym
samym zrezygnowała z funkcji Wiceprze‑
wodniczącej Komisji.
Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby Le‑
karskiej w Szczecinie w czasie trwania ka‑
dencji realizowała swoje zadania wynikające
z ustawy o izbach lekarskich, tj.:
–– kontrolowała działalność finansową
i gospodarczą Izby,
–– przedstawiała sprawozdania z dzia‑
łalności kontrolnej Okręgowemu
Zjazdowi Lekarzy,
–– przedstawiała Okręgowemu Zjazdowi
Lekarzy opinię dotyczącą sprawozda‑
nia Okręgowej Rady Lekarskiej i na tej
podstawie składała wnioski w sprawie
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udzielenia absolutorium Okręgowej
Radzie Lekarskiej.
Komisja Rewizyjna realizowała swoje
zadania cyklicznie, tj. w okresach półrocz‑
nych.
Dokonywano analiz i oceny pozyskiwa‑
nia źródeł finansowania Izby oraz sposobu
i celowości ich wydatkowania, jak również
zgodności z założeniami wynikającymi
z corocznych planów, wcześniej zatwier‑
dzonych do realizacji przez Okręgowy Zjazd
Lekarski.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła
działania w kwestii dotyczącej windykacji
składek, jako głównego środka finansowania
działalności. Wezwania do zapłaty, spotka‑
nia ze skarbnikiem w sprawie zadłużeń,
a przede wszystkim intensyfikacja działań
windykacyjnych poprzez tytuły wykonaw‑
cze za pośrednictwem urzędów skarbowych
na terenie całej Polski, znalazły odzwier‑
ciedlenie w postaci wysokiego wskaźnika
ściągalności składek, który ukształtował się
na poziomie 80%.
W minionej kadencji na uwagę zasługu‑
ją także przychody uzyskiwane od Ministra
Zdrowia z tytułu kosztów za czynności ad‑
ministracyjne związane z wykonywaniem
zadań, o których mowa w ustawie o zawo‑
dzie lekarza i lekarza dentysty.
W 2014 r. OIL za ww. zadania otrzy‑
mała kwotę 71.253 zł, w 2015 r – 116.865
zł, w 2016 r. – 237.239 zł, a w 2017 r –
239.085 zł. Przez ostatnie dwa lata refun‑
dowane jest ok. 65% rzeczywiście ponie‑
sionych kosztów.
Dodatkowo w 2016 r., z tytułu poro‑
zumienia ugodowego podpisanego z Mini‑
strem Zdrowia, na częściowe pokrycie kosz‑
tów za ww. zadania zrealizowane w latach
2005‑2015 OIL otrzymała kwotę 317.704 zł.
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

W zakresie ponoszonych wydatków,
w szczególności wydatków komisji proble‑
mowych, Komisja Rewizyjna stwierdza, że
były one realizowane zgodne z założeniami,
wynikającymi z planów budżetowych za po‑
szczególne lata.
W uzasadnionych przypadkach – prze‑
kroczenia posiadały akceptację Okręgowej
Rady Lekarskiej.
Ocenie podlegały także lokaty termino‑
we, na których Okręgowa Rada Lekarska
deponowała zgromadzoną nadwyżkę środ‑
ków finansowych.
Na koniec 2014 r. OIL posiadała na
lokatach bankowych środki w wysokości
3.550.000 zł, zaś na koniec 2017 r. kwota
ta wynosiła 5.500.000 zł.
Oceniając majątek trwały w postaci
środków trwałych Okręgowej Izby Le‑
karskiej w Szczecinie, na przestrzeni lat
2014‑2017, wskutek braku inwestycji, nie
wykazuje on tendencji wzrostowej.
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
na przestrzeni lat 2014‑2017 terminowo
regulowała wszystkie swoje zobowiązania
budżetowe (podatki, składki ZUS).
Zobowiązania wobec dostawców rów‑
nież były regulowane w obowiązujących
terminach.
Komisja Rewizyjna przy Okręgowej
Izbie Lekarskiej w Szczecinie pozytywnie
oceniała działalność w zakresie gospodarki
finansowej Izby, czego wyrazem były wnioski
o udzielanie absolutorium Okręgowej Ra‑
dzie Lekarskiej za poszczególne lata.
Jednocześnie członkowie Komisji
Rewizyjnej składają serdeczne podzię‑
kowania za wieloletnią współpracę Pani
Prezes, Okręgowej Radzie Lekarskiej,
Głównemu Księgowemu oraz pozostałym
pracownikom.
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Sprawozdanie z działalności
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej OIL
w Szczecinie
w 2017 r.
prof. dr hab. n. med. Jacek Różański

W

okresie objętym sprawozda‑
niem, tj. od 1 stycznia 2017
roku do 31 grudnia 2017
roku, do Okręgowego Rzecz‑
nika Odpowiedzialności Zawodowej OIL
w Szczecinie wpłynęło 119 skarg na lekarzy
i lekarzy dentystów zarówno od pokrzyw‑
dzonych pacjentów, ich rodzin, jak również
organów ścigania, Rzecznika Praw Pacjenta
czy też Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z poprzednich okresów sprawozdawczych
pozostało niezakończonych 161 postępo‑
wań, czyli łącznie w 2017 roku w toku było
280 spraw. Najwięcej złożonych w 2017
roku skarg dotyczyło braku należytej sta‑
ranności lekarza w toku wykonywanych
czynności medycznych (70 spraw). Na
nieetyczne zachowanie lekarza złożono 19
skarg. Prowadzonych było 11 postępowań
dotyczących poświadczenia nieprawdy i 3
postępowania w związku z przewinieniem
związanym z nieprawidłowym prowadze‑
niem lub nieudostępnieniem dokumentacji
medycznej. Jedno z postępowań prowadzo‑
ne było z urzędu, po otrzymaniu informacji
od Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno‑
ści Zawodowej, i dotyczyło udziału lekarza
w reklamie, co stanowi naruszenie art. 51a
ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 Kodeksu Etyki Le‑
karskiej, a także art. 55 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Po przeprowadzeniu czynności spraw‑
dzających w 16 sprawach odmówiono wsz‑
częcia postępowania wyjaśniającego. W tym
tylko na jedno z tych postanowień zostało
złożone zażalenie do Okręgowego Sądu
Lekarskiego w Szczecinie. Sąd uznał za
zasadne postanowienie o odmowie wszczę‑
cia postępowania wyjaśniającego wydane
przez OROZ i utrzymał je w mocy. 17 skarg,
które wpłynęły do Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Szczeci‑
nie, zostało przekazanych do Rzeczników
innych Izb Lekarskich zgodnie z § 15 ust.
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1 Regulaminu wewnętrznego urzędowa‑
nia rzeczników odpowiedzialności zawo‑
dowej (Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego
XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14
maja 2016 r.), gdyż dotyczyły one skarg
na lekarzy niebędących członkami Okrę‑
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie lub
zgodnie z § 15 ust. 2 ww. Regulaminu do
Naczelnego Rzecznika, ponieważ dotyczyły
lekarzy będących członkami organów OIL
w Szczecinie.
W 75 sprawach zebrane w toku po‑
stępowania wyjaśniającego dowody nie
potwierdziły popełnienia przewinienia
zawodowego przez lekarza lub nie były wy‑
starczające do sporządzenia wniosku o uka‑
ranie, dlatego też zakończyły się wydaniem
postanowienia o umorzeniu postępowania.
W tym 4 z nich zostały zaskarżone do Okrę‑
gowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie,
gdzie Sąd w 3 sprawach wydał postano‑
wienie o przekazaniu postępowania do
dalszego prowadzenia przez OROZ.
Do Okręgowego Sądu Lekarskiego
w Szczecinie Rzecznik skierował 26 wnio‑
sków o ukaranie lekarzy, w tym 9 spraw
z zakresu stomatologii, 6 spraw z zakresu
chorób wewnętrznych, 3 sprawy z zakresu
chirurgii ogólnej, po 1 sprawie z zakresu

położnictwa, chirurgii plastycznej, chirurgii
dziecięcej, medycyny pracy oraz 4 sprawy
dotyczące orzeczników ZUS, biegłych są‑
dowych czy udziału lekarza w reklamie.
Reasumując, należy podkreślić, iż z 280
spraw będących w toku w 2017 r. (w tym
119 nowych spraw) udało zakończyć się
wydaniem prawomocnych postanowień lub
skierowaniem wniosków o ukaranie lekarzy
i lekarzy dentystów – 139 postępowań.
Pragnę zapewnić, iż postępowania
wyjaśniające przed OROZ prowadzone są
zgodnie z literą prawa, obiektywnie, bez‑
stronnie i z należytą wnikliwością. Wymaga
to od Rzeczników zdyscyplinowania, peł‑
nego zaangażowania w pracę społeczną,
łączoną z obowiązkami zawodowymi, oraz
ciągłego doskonalenia wiedzy z zakresu od‑
powiedzialności zawodowej, jak i szeroko
rozumianego prawa medycznego. W tym
miejscu dziękuję wszystkim Zastępcom,
którzy profesjonalnie i skrupulatnie wypeł‑
niają nałożone na nich obowiązki wynika‑
jące z ustawy o izbach lekarskich. W szcze‑
gólności dziękuję dr hab. n. med. Jerzemu
Sieńko oraz lek. dent. Małgorzacie Białek,
będącym moimi zastępcami.
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Sprawozdanie z działalności
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej OIL w Szczecinie
w VII kadencji
prof. dr hab. n. med. Jacek Różański

W

okresie objętym sprawozda‑
niem, czyli od 23 listopada
2013 r. do 20 lutego 2018 r.,
do Okręgowego Rzecznika Od‑
powiedzialności Zawodowej OIL w Szcze‑
cinie wpłynęły 803 skargi dotyczące odpo‑
wiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy
dentystów. Z poprzedniego okresu pozostało
niezakończonych 114 postępowań, czyli
łącznie we wskazanym okresie prowadzo‑
no 917 spraw. Najwięcej złożonych skarg
dotyczyło braku należytej staranności le‑
karza w toku wykonywanych czynności
medycznych (336 spraw). Na nieetyczne
zachowanie lekarza złożono 292 skargi.
Ponadto 105 postępowań związanych było
z poświadczeniem nieprawdy przez lekarza
w dokumentacji medycznej, a 70 spraw
innych przewinień.
Po przeprowadzeniu czynności spraw‑
dzających w 172 sprawach odmówiono
wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
108 skarg, które wpłynęły do Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Szczecinie, zostało zakończonych w inny
sposób, m.in. przekazanych do Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
do innych Rzeczników działających na te‑
renie kraju lub innych właściwych organów.
W 399 sprawach zebrane w toku po‑
stępowania wyjaśniającego dowody nie

24

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 zło‑
żonych do Okręgowego Sadu Lekarskiego
w Szczecinie 125 zażaleń, w tym Sąd w 27
sprawach wydał postanowienie o przekaza‑
niu postępowania do dalszego prowadzenia
przez OROZ, a 98 postanowień wydanych
przez OROZ uznał za zasadne i pozostawił
w mocy.
Do Okręgowego Sądu Lekarskiego
w Szczecinie Rzecznik skierował 122 wnio‑
ski o ukaranie lekarzy, w tym 42 sprawy
z zakresu stomatologii, 28 spraw z zakresu
chorób wewnętrznych, 14 spraw z zakre‑
su chirurgii ogólnej, 12 spraw z zakresu
położnictwa, 5 spraw z zakresu chirurgii
dziecięcej, 3 sprawy z zakresu pediatrii,
3 sprawy z zakresu neurologii, 2 sprawy
z zakresu anestezjologii i intensywnej
terapii, po 1 sprawie z zakresu gineko‑
logii, chirurgii plastycznej, traumatologii
i ortopedii, medycyny pracy oraz 9 spraw
dotyczących orzeczników ZUS, biegłych
sądowych oraz inne.
Ponadto 8 spraw OROZ przekazał do
postępowania mediacyjnego:
• w 2014 r. – 2 postępowania mediacyj‑
ne zakończone ugodą, w tym 1 z za‑
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kresu stomatologii zachowawczej i 1
z zakresu protetyki stomatologicznej;
• w 2015 r. – 5 postępowań mediacyj‑
nych zakończonych ugodą, w tym 3
z zakresu protetyki stomatologicznej,
1 z zakresu stomatologii zachowaw‑
czej i 1 z zakresu chirurgii stomatolo‑
gicznej;
• w 2016 r. – 1 postępowanie mediacyj‑
ne z zakresu protetyki stomatologicz‑
nej, w którym stronom nie udało się
dojść do porozumienia.
Powyższe postępowania mediacyjne
prowadzone były przez Mediatora ORL
w Szczecinie dr hab. n. med. Ewę Sobo‑
lewską.
Reasumując, należy podkreślić iż z 917
spraw będących w toku we wskaznym
na wstępie okresie sprawozdawczym VII
kadencji udało zakończyć się w związku
z wydaniem prawomocnych postanowień
lub skierowaniem wniosków o ukaranie
lekarzy i lekarzy dentystów – 792 postę‑
powania.
Pragnę zapewnić, iż postępowania
wyjaśniające przed OROZ prowadzone
są zgodnie z literą prawa, obiektywnie,
bezstronnie i z należytą wnikliwością. Wy‑
maga to od Rzeczników zdyscyplinowania,
pełnego zaangażowania w pracę społecz‑
ną, łączoną z obowiązkami zawodowymi,
oraz ciągłego doskonalenia wiedzy z za‑
kresu odpowiedzialności zawodowej, jak
i szeroko rozumianego prawa medyczne‑
go. Na okres VII kadencji zostało powoła‑
nych 26 Zastępców Okręgowego Rzeczni‑
ka Odpowiedzialności Zawodowej, w tym
– w 2015 roku lek. dent. Jan Markowicz,
a w 2017 roku lek. dent. Jadwiga Ciszew‑
ska, dr n. med. Tomasz Nikodemski, lek.
Małgorzata Talerczyk i prof. dr hab. n.
med. Marta Wawrzynowicz‑Syczewska
złożyli oficjalną rezygnację z pełnienia
powierzonych im funkcji. Pozostałym
Zastępcom dziękuję za profesjonalne
i skrupulatne wypełnianie nałożonych na
nich obowiązków wynikających z ustawy
o izbach lekarskich.
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SPRAWOZDANIA OSL

Sprawozdanie roczne z działalności
Okręgowego Sądu Lekarskiego
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie
w 2017 r.

W

lek. dent. Iwona Małecka

ypełniając obowiązek praw‑
ny określony w art. 30 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich,
niniejszym przedkładam roczne sprawo
zdanie z działalności Okręgowego Sądu
Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2017 r. W kompetencji
Okręgowego Sądu Lekarskiego leży rozpa‑
trywanie spraw z zakresu odpowiedzialno‑
ści zawodowej lekarzy oraz rozpatrywanie
protestów przeciwko ważności wyborów
delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz
protestów przeciwko ważności głosowania
wniosków o odwołanie. W tym miejscu
wskazać należy, że w 2017 r. liczba spraw,
które wpłynęły do Okręgowego Sądu Lekar‑
skiego, w porównaniu z rokiem ubiegłym
kształtowała się na zbliżonym poziomie.
W okresie sprawozdawczym do Okrę‑
gowego Sądu Lekarskiego wpłynęło łącz‑
nie 69 spraw i wniosków. Struktura spraw,
które wpłynęły w 2017 r., przedstawia się
następująco:
1. 33 wnioski o ukaranie,
2. 25 zażaleń na postanowienia Okrę‑
gowego Rzecznika Odpowiedzial‑
ności Zawodowej o umorzeniu lub
odmowie wszczęcia postępowania
wyjaśniającego,
3. 6 wniosków o przesłuchanie świadka
w ramach tzw. pomocy prawnej,
4. 5 protestów wyborczych.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. Okręgowy Sąd Lekarski
rozpoznał:
1. 25 wniosków o ukaranie (w tym
również pozostałych do rozpoznania
z lat ubiegłych),
2. 30 zażaleń na postanowienia Okrę‑
gowego Rzecznika Odpowiedzial‑
ności Zawodowej o umorzeniu lub
odmowie wszczęcia postępowania
wyjaśniającego,
3. 6 wniosków o przesłuchanie świadka
w ramach tzw. pomocy prawnej,
4. 5 protestów wyborczych,
5. 1 sprawa skierowana została do
postępowania mediacyjnego, które
zakończyło się zawarciem ugody
pomiędzy stronami.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. w toku
pozostawało 7 spraw.
W okresie sprawozdawczym Okręgo‑
wy Sąd Lekarski przeprowadził łącznie 47
rozpraw głównych oraz 48 posiedzeń (czyli
o 25 więcej niż w roku ubiegłym), w tym
posiedzeń niejawnych, w ramach których
wydano orzeczenia kończące postępowanie
w sprawie, w tym:
1. 20 orzeczeń wydanych na rozpra‑
wach głównych o ukaraniu lub
uniewinnieniu lekarza obwinionego,
w tym:
–– 12 orzeczeń uniewinniających
lekarza obwinionego,
–– 2 orzeczenia o ukaraniu lekarza
obwinionego karą upomnienia,

Na ręce Pana dr hab. n. med. Andrzeja Białka,
z Kliniki Gastroenterologii Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego,

składam serdeczne podziękowanie
za wykonanie skomplikowanej mukozektomii,
wysoki profesjonalizm, życzliwość i uśmiech.
lek. Irena Karwacka z Gdańska
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–– 3 orzeczenia o ukaraniu lekarza
obwinionego karą nagany,
–– 2 orzeczenia o ukaraniu lekarza
obwinionego karą pieniężną,
–– 1 orzeczenie o ukaraniu lekarza
obwinionego karą zawieszenia
prawa wykonywania zawodu,
2. 30 postanowień wydanych na posie‑
dzeniach,
3. w 3 sprawach umorzono postępo‑
wanie z uwagi na przedawnienie
karalności.
Trzy sprawy zostały przekazane do
Naczelnego Sądu Lekarskiego w celu wy‑
znaczenia innego równorzędnego sądu
właściwego do rozpoznania sprawy. Jedna
sprawa została zwrócona do Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w celu uzupełnienia. Trzy sprawy pozostają
zawieszone w oczekiwaniu na zakończe‑
nie równolegle toczącego się postępowania
karnego.
Na koniec pragnę podziękować moim
zastępcom lek. dent. Marii Domańskiej
‑Wiktor i dr n. med. Maciejowi Ziętkowi
za wspomaganie mojej osoby w pełnieniu
funkcji Przewodniczącego Okręgowego
Sądu Lekarskiego, a także wszystkim sę‑
dziom: prof. dr hab. n. med. Andrzejowi
Starczewskiemu, prof. dr hab. n. med.
Aleksandrze Kładnej, dr hab. n. med.
Krzysztofowi Dziewanowskiemu, dr n. med.
Krzysztofowi Klimkowi, dr n. med. Ewie
Marzec‑Lewenstein, dr n. med. Zofii Gro‑
nowskiej, dr n. med. Bogusławowi Kompf,
dr n. med. Henrykowi Smulskiemu, dr n.
med. Elżbiecie Teresińskiej, dr n. med.
Marii Spychalskiej, dr n. med. Lucynie
Kuźnickiej‑Hałaburdzie, dr n. med. Grze‑
gorzowi Wojciechowskiemu, lek. Robertowi
Elszkowskiemu, lek. dent. Annie Matysiak,
lek. dent. Krystynie Lassocińskiej. Dziękuję
również pracownikom biura Okręgowego
Sądu Lekarskiego – mgr Karolinie Winter
‑Zielińskiej i mgr Sylwii Zaczkiewicz.
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SPRAWOZDANIA OSL

Sprawozdanie z działalności
Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie
w kadencji 2014-2018

W

lek. dent. Iwona Małecka

okresie kadencji Okręgo‑
wego Sądu Lekarskiego
przypadającej na lata 2014
‑2018 wpłynęły łącznie 282
sprawy i wnioski. Struktura spraw,
które wpłynęły w 2017 r., przedstawia
się następująco:
1. 124 wnioski o ukaranie,
2. 138 zażaleń na postanowienia
Okręgowego Rzecznika Odpo‑
wiedzialności Zawodowej o umo‑
rzeniu lub odmowie wszczęcia
postępowania wyjaśniającego,
3. 15 wniosków w innych spra‑
wach, tj. o przesłuchanie świadka
w ramach tzw. pomocy prawnej
(14 wniosków) i tymczasowe
zawieszenie prawa wykonywania
zawodu (1 wniosek),
4. 5 protestów wyborczych.
W okresie sprawozdawczym Okręgo‑
wy Sąd Lekarski w ramach ponad 300
rozpraw głównych i posiedzeń wydał:
1. 78 orzeczeń wydanych na roz‑
prawach głównych o ukaraniu lub
uniewinnieniu lekarza obwinione‑
go, w tym:
– – 26 orzeczeń uniewinniających
lekarza obwinionego,
– – 28 orzeczeń o ukaraniu lekarza
obwinionego karą upomnienia,
– – 7 orzeczeń o ukaraniu lekarza
obwinionego karą nagany,
– – 9 orzeczeń o ukaraniu lekarza
obwinionego karą pieniężną,
– – 3 orzeczenia o ukaraniu lekarza
obwinionego karą zawieszenia
prawa wykonywania zawodu,
– – 1 orzeczenie o ukaraniu lekarza
obwinionego karą ograniczenia
prawa wykonywania zawodu.
2. 142 postanowienia wydane na
posiedzeniach,
3. w 9 sprawach umorzono postępo‑
wanie z uwagi na przedawnienie
karalności,
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4. 1 sprawa skierowana została do
postępowania mediacyjnego, które
zakończyło się zawarciem ugody
pomiędzy pokrzywdzonym a leka‑
rzem obwinionym.
Analizując pracę Okręgowego Sądu
Lekarskiego w Szczecinie na przestrze‑
ni ostatnich 4 lat, wskazać należy, że
liczba zarówno spraw wpływających do
rozpoznania, jak i liczba rozpoznawa‑
nych rocznie spraw, w tym odbywają‑
cych się rozpraw głównych i posiedzeń,
wciąż wzrasta. W 2014 r. wpłynęły 24
wnioski o ukaranie, podczas gdy w ko‑
lejnych 3 latach liczba wpływających
do rozpoznania wniosków o ukaranie
utrzymuje się na poziomie 33‑34 rocz‑
nie. Dwukrotnie wzrosła również licz‑
ba wydawanych w ciągu roku orzeczeń.
W 2014 r. wydano 11 orzeczeń, podczas
gdy w latach kolejnych wydawane są 20
‑24 orzeczenia rocznie, czyli de facto –
dwukrotnie więcej. Jest to bezpośrednio
związane z tym, że zwiększa się liczba
wpływających do rozpoznania spraw,
co związane jest z wciąż rosnącą świa‑
domością prawną pacjentów dotyczącą
odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
co również przekłada się na koniecz‑
ność coraz większego angażowania się
członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
w rozpoznawanie spraw.
Kończąc 4‑letnią kadencję Okrę‑
gowego Sądu Lekarskiego w Szczeci‑
nie w latach 2014‑2018, pragnę po‑
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dziękować wszystkim sędziom, w tym
w szczególności moim zastępcom lek.
dent. Marii Domańskiej‑Wiktor i dr n.
med. Maciejowi Ziętkowi, za wspoma‑
ganie mojej osoby w pełnieniu funkcji
Przewodniczącego Okręgowego Sądu
Lekarskiego, a także: prof. dr hab. n.
med. Andrzejowi Starczewskiemu, prof.
dr hab. n. med. Aleksandrze Kładnej,
dr hab. n. med. Krzysztofowi Dziewa‑
nowskiemu, dr n. med. Krzysztofowi
Klimkowi, dr n. med. Ewie Marzec
‑ Lewenstein, dr n. med. Zofii Gronow‑
skiej, dr n. med. Bogusławowi Kompf,
dr n. med. Henrykowi Smulskiemu,
dr n. med. Elżbiecie Teresińskiej, dr
n. med. Marii Spychalskiej, dr n. med.
Lucynie Kuźnickiej‑Hałaburdzie, dr n.
med. Grzegorzowi Wojciechowskiemu,
lek. Robertowi Elszkowskiemu, lek.
dent. Annie Matysiak, lek. dent. Kry‑
stynie Lassocińskiej. Dziękuję również
pracownikom biura Okręgowego Sądu
Lekarskiego – mgr Karolinie Winter
‑ Zielińskiej i mgr Sylwii Zaczkiewicz.
Z uwagi na wyznaczony termin do
złożenia sprawozdania przypadający na
dzień 19 lutego 2018 r. – dane zostały
sporządzone według stanu na dzień 31
grudnia 2017 r., obejmując 4 lata dzia‑
łalności Okręgowego Sądu Lekarskiego,
tj. lata 2014, 2015, 2016 i 2017. W toku
wciąż pozostaje kilka spraw, których ter‑
min zakończenia zaplanowany jest na
przełom lutego i marca 2018 r.
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KOMUNIKAT OIL

OBOWIĄZKOWY rejestr podmiotów

wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami

R

Agnieszka Niśkiewicz
Dyrektor Biura OIL w Szczecinie

ejestr podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowa‑
niach i gospodarujących odpada‑
mi prowadzony przez marszałka
województwa istnieje od dnia 24.01.2018 r.
Lekarze i lekarze dentyści prowa‑
dzący działalność leczniczą (indywi‑
dualne praktyki, zakłady lecznicze),
którzy mają obowiązek sporządzania
ewidencji odpadów, są zobowiązani
do złożenia wniosku o wpis do reje‑
stru podmiotów wprowadzających

produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami prowa‑
dzonego przez właściwego marszałka
województwa.
Termin składania wniosków upływa 23
lipca 2018 r.
Szczegółowe informacje oraz druki
wniosków dostępne są na stronie inter‑
netowej Urzędu Marszałkowskiego Woje‑
wództwa Zachodniopomorskiego:
http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/
rejestr‑podmiotow‑wprowadzajacych
‑produkty‑produkty‑w‑opakowaniach‑i
‑gospodarujacych

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Starzyńskiego 3‑4 (II piętro),
70‑506 Szczecin
tel.: (91) 44‑10‑276, 44‑10‑280, 44‑10‑272,
44‑10‑279, 44‑10‑282, 44‑10‑256
e‑mail: srodowisko@wzp.pl
Adres do korespondencji:
ul. Korsarzy 34, 70‑540 Szczecin

REKLAMA

Mini Maraton Ortodontyczny
13-15 czerwiec 2018, SZCZECIN
Fantastyczni wykładowcy z doświadczeniem klinicznym:

Dr. Alejandra Londoño, DDS, MSc.
Specjalista w zakresie ortodoncji,
Bogotá, Columbia

Dr. Miguel Assis, DDS, MSc.
Specjalista w zakresie ortodoncji
Lizbona, Portugalia

Intensywny kurs teoretyczno-praktyczny dla lekarzy ortodontów
oraz lekarzy stomatologów zainteresowanych leczeniem interdyscyplinarnym. Planowanie leczenia ortodontycznego wad czaszkowo-żuchwowych, dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych wg ﬁlozoﬁi Prof. Sato.
• Diagnostyka funkcjonalna wad zgryzu krok po kroku
• Etiologia i charakterystyka wad zgryzu - klasa I. II. III.
• Zgryz otwarty, boczne przemieszczenie żuchwy, problem
wymiaru pionowego
• Wczesne leczenie ortodontyczne z zastosowaniem nakładów
• Bezoperacyjne leczenie ortodontyczne, bez ekstrakcji zębów
przedtrzonowych
• Prezentacja przypadków
• Ćwiczenia praktyczne metoda wielopętlowa: MEAW
Limitowana liczba uczestników

Organizator:
dr n. med. Małgorzata Tomasik
Kontakt telefoniczny 608353322
e-mail malgosia_tomasik@yahoo.com
cena 4000 zł

Kurs w języku angielskim, na życzenie uczestników wybrane zagadnienia mogą być tłumaczone

kwiecień 2018

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

27

PRAWO

Kto będzie musiał wyznaczyć
inspektora ochrony danych

O

Maria Rachwał-Frankowska
– radca prawny

d 25 maja 2018 r. w Polsce bezpo‑
średnie zastosowanie znajdzie Roz‑
porządzenie Parlamentu Europej‑
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. ogólne roz‑
porządzenie o ochronie danych lub RODO.
Rozporządzenie to wprowadza m.in. insty‑
tucję inspektora ochrony danych.
Regulacje odnoszące się do inspektora
ochrony danych nie są u nas nowością, gdyż
obecnie na gruncie ustawy o ochronie da‑
nych osobowych analogiczną funkcję pełni
administrator bezpieczeństwa informacji
nazywany w skrócie ABI.
Do zakresu zadań inspektorów ochrony
danych będzie należało m.in.:
–– informowanie administratora,
podmiotu przetwarzającego dane
osobowe oraz ich pracowników o obo‑
wiązkach na nich spoczywających
a wynikających z RODO oraz innych
przepisów o ochronie danych osobo‑
wych, a także doradzanie tym osobom
w ww. zakresie;
–– monitorowanie przestrzegania prze‑
pisów odnoszących się do ochrony
danych osobowych, działania zwięk‑
szające świadomość osób przetwa‑
rzających dane, szkolenie personelu
uczestniczącego w operacjach
przetwarzania oraz powiązane z tym
audyty,
–– udzielanie zaleceń co do oceny
skutków operacji przetwarzania dla
ochrony danych osobowych.
W związku z nową regulacją nasu‑
wa się pytanie, które z podmiotów będą
musiały wyznaczyć inspektora ochrony
danych. Omawianą kwestię reguluje art.
37 RODO, zgodnie z którym administra‑
tor i podmiot przetwarzający wyznaczają
inspektora ochrony danych, zawsze gdy:
–– przetwarzania dokonują organ lub
podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów
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w zakresie sprawowania przez nie
wymiaru sprawiedliwości;
–– główna działalność administratora lub
podmiotu przetwarzającego polega na
operacjach przetwarzania, które ze
względu na swój charakter, zakres lub
cele wymagają regularnego i syste‑
matycznego monitorowania osób,
których dane dotyczą, na dużą skalę;
lub
–– główna działalność administratora lub
podmiotu przetwarzającego polega na
przetwarzaniu na dużą skalę szcze‑
gólnych kategorii danych osobowych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 (m.in.
danych dotyczących zdrowia), oraz
danych osobowych dotyczących wy‑
roków skazujących i naruszeń prawa,
o czym mowa w art. 10.
Na gruncie powyższego nie ma więc
żadnych wątpliwości, iż obowiązek ten
będzie dotyczył wszystkich publicznych
podmiotów leczniczych, czyli publicznych
szpitali, klinik i przychodni (również tych
przekształconych w spółki z udziałem jed‑
nostek samorządu terytorialnego).
Nie są to jednak jedyne podmioty
wykonujące działalność leczniczą, które
będą musiały powołać inspektora ochrony
danych. Należy bowiem zwrócić uwagę,
iż jedną z przesłanek zobowiązujących do
wyznaczenia inspektora jest fakt przetwa‑
rzania na dużą skalę szczególnych kate‑
gorii danych (obecnie określanych jako
dane wrażliwe), które to przetwarzanie
stanowi dodatkowo główną działalność
administratora. Omawiane przesłanki nie
zostały określone zbyt precyzyjnie, więc tak
naprawdę ustalenie tego, czy dany pod‑
miot, np. przychodnia, spełnia ww. kryteria,
będzie wymagało każdorazowo dokonania
analizy konkretnej sytuacji. Konieczność
dokonywania takiej analizy potwierdzona
została w wytycznych dotyczących inspek‑
torów ochrony danych wydanych przez
Grupę Roboczą art. 29 przyjętych w dniu
13 grudnia 2016 r. W przedmiotowych
wytycznych wskazano m.in., iż niemożli‑
we jest wskazanie konkretnego rozmiaru
zbioru danych, czy liczby osób, których
dane dotyczą, która determinowałaby dużą
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

skalę. Nie wyklucza to sytuacji, w której
wraz z rozwojem działalności dojdzie do
sytuacji, która umożliwi uznanie, iż mamy
do czynienia z dużą skalą (np. rozwój małej
przychodni). Jednocześnie, jako przykład
przetwarzania na dużą skalę wytyczne wy‑
raźnie podają przetwarzanie danych przez
szpital w ramach prowadzonej działalności.
Przy dokonywaniu wykładni pojęcia
dużej skali pewnych wskazówek interpre‑
tacyjnych można ponadto poszukiwać w pkt
91 preambuły rozporządzenia. Wskazano
tam, iż przetwarzanie danych osobowych
nie powinno być uznawane za przetwarza‑
nie na dużą skalę, jeżeli dotyczy danych
osobowych pacjentów lub klientów i jest
dokonywane przez pojedynczego lekarza,
innego pracownika służby zdrowia lub
prawnika.
Z powyższego wynika, iż w przypadku
prowadzenia praktyki lekarskiej można
przyjąć zasadę, że przetwarzanie szcze‑
gólnych kategorii danych nie spełnia wy‑
mogu dużej skali, a co za tym idzie lekarz
wykonujący zawód w ramach praktyki za‑
wodowej nie ma obowiązku wyznaczania
inspektora ochrony danych.
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„Te Trendy były wyjątkowe”,
czyli słów kilka o XX konferencji
„Najnowsze Trendy w Stomatologii”
dr n. med. Agnieszka Ruchała‑Tyszler

Te

Trendy były wyjątkowe”,
„wspaniali wykładowcy
i wspaniała atmosfera”,
„chętnie przyjedziemy za
rok” – to najczęstsze komentarze uczest‑
ników XX edycji Konferencji naukowo
‑szkoleniowej „Najnowsze Trendy w Stoma‑
tologii” (23‑25 lutego 2018 r., Kołobrzeg).
Pierwsze nasze Trendy odbyły się 8 lat
temu i od tego czasu przeszły szereg me‑
tamorfoz. Obecnie prezentowany poziom
konferencji jest porównywany do najwięk‑
szych w branży stomatologicznej imprez
szkoleniowych.
Z konferencji lokalnej staliśmy się or‑
ganizatorami wydarzenia o charakterze
ogólnopolskim. To bardzo podnosi rangę

„
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i prestiż konferencji, ale i pozwala na więk‑
szą integrację naszego środowiska.
Podczas Trendów były organizowane
m.in. posiedzenia Komisji Stomatologicznej
Naczelnej Rady Lekarskiej (pierwsze w hi‑
storii), debaty dotyczące funkcjonowania
opieki stomatologicznej w Polsce, czy sesje
samorządowe, na których omawiane były
palące problemy naszego środowiska. Pod‑
czas tegorocznej sesji wystosowaliśmy list
do Ministra Zdrowia, aby rozwiązał problem
z formularzem zgody na leczenie dzieci bez
obecności opiekunów.
Zawsze sercem i atutem Trendów był
bardzo dobry program. Wykładowcy nietu‑
zinkowi, uznani klinicyści z dużą wiedzą
praktyczną. Z okazji XX edycji Trendów
gościliśmy Prezydent PTS prof. Marzenę
Dominiak (Wrocław), prof. Katarzynę Eme‑
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

rich (Gdańsk), prof. Mariusza Lipskiego
(Szczecin), dra hab. Wojciecha Bednarza
(Wrocław), dr n. med. Kingę Grzech
‑Leśniak – Prezydent Polskiego Towarzy‑
stwa Stomatologii Laserowej, dra n. med.
Bartosza Sulborskiego (Łódź), dr n. med.
Marletę i Marka Zienkiewiczów (Szcze‑
cin). Byli też goście z zagranicy: z Drezna
prof. Tomasz Gedrange, z Węgier dr An‑
drás Forster. Te nazwiska mówią same za
siebie. Sesje wykładowe były profesjonalnie
prowadzone m.in. przez prof. Katarzynę
Grocholewicz (Dziekan PUM) i prof. Ewę
Sobolewską (prodziekan PUM).
Trendy to pogłębianie wiedzy, integra‑
cja, ale także wydarzenie, dzięki któremu
mogliśmy zainteresować media problema‑
mi, z jakimi borykają się lekarze dentyści
wykonując swój zawód. Stąd współpraca
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Od lewej: 1 – dr n. med. Magda Wiśniewska – Prezes ORL w Szczecinie; 2 – prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak – Prezydent PTS; 3 – dr n. med. Agnieszka RuchałaTyszler – Wiceprezes ORL w Szczecinie, Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie; 4 – dr hab. n. med., prof. PUM Katarzyna Grocholewicz – Dziekan
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PUM; 5 – Paweł Ząbek – BMW Bońkowscy; 6, 7 – partnerzy konferencji

z TVP3 Szczecin i realizacja tele‑
notatnika. Podczas tegorocznej kon‑
ferencji przygotowaliśmy ciekawy
reportaż dotyczący opieki stomato‑
logicznej w Polsce. Program ten był
emitowany dla widzów TVP również
podczas Światowego Dnia Zdrowia
Jamy Ustnej (20 marca) i jest nadal
dostępny na stronie TVP3 Szczecin.
Czas przygotowania konferencji
to rok żmudnej i wytężonej pracy.
Głównym organizatorem Najnow‑
szych Trendów w Stomatologii jest
Komisja Stomatologiczna ORL
w Szczecinie. Nie byłoby tego wy‑
darzenia, gdyby nie partnerzy kon‑
ferencji i zaangażowanie pracowni‑
ków biura OIL, w szczególności p.
mgr Kamili Sidor, którym składam
serdeczne podziękowania.
Czy będą kolejne Trendy? Mo‑
głabym napisać „czas pokaże”, ale
jestem przekonana, że odpowiedź
może być tylko jedna…

Uczestnicy sesji samorządowej

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Agnieszka Ruchała‑Tyszler

kwiecień 2018
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Wykładowcy, od lewej: prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prof. Tomasz Gedrange, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich, prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, dr An‑
dras Forster, dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, dr hab. n. med. Wojciech Bednarz, dr n. med. Marleta Zienkiewicz, dr n. med. Marek Zienkiewicz, dr n. med. Bartosz Suliborski

32

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

VOX MEDICI

CO SŁYCHAĆ U DENTYSTÓW?

P

ismo Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie o wskazanie podstaw prawnych przesłania przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Policach do wszystkich gabinetów stomatologicznych powiatu informacji o koniecz‑
ności wdrożenia przesłanych ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji,
w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia oraz
konieczności wypełnienia listy kontrolnej wdrożenia ww. wytycznych. Obecnie oczekujemy na odpowiedź.
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Wieczór
wspomnień
dr n. med. Mieczysław Chruściel

M

ija już rok od czasu, kiedy odeszła
Pani Profesor Halina Pilawska.
23 marca w sali Klubu Reme‑
dium była jednak znowu z nami.
Patrzyła z portretu, z gipsowego popiersia,
przemawiała do nas z ekranu na ścianie.
Wzruszał Jej spokojny głos, kultura słowa,
wzruszały opowieści o jakże zamierzchłych
czasach wojny i warszawskiego powstania,
tak odległych od współczesnego świata.

Mówiła o czasach powojennych, o entu‑
zjastycznej odbudowie kraju, pełnej mło‑
dzieńczych pasji i nadziei, o pracy w nowo
powstających szpitalach i w rodzimej Uczel‑
ni. Później o czasie zwątpienia i refleksji,
buntu przeciwko siermiężnej rzeczywistości
i o działaniu w solidarnościowym podzie‑
miu. Wreszcie o odrodzeniu samorządu le‑
karskiego i powstaniu Izb Lekarskich. Była
przecież pierwszą prezeską, założycielką
naszej Izby. Wysłuchaliśmy tych opowieści
zaledwie w kilku fragmentach wywiadu
‑rzeki. Mogliśmy znów popatrzeć na Panią
profesor, mówiącą do nas pięknie i mądrze,
bez patosu. Wszystkie te wzruszenia, któ‑
rych byliśmy świadkami tamtego wieczoru,
zawdzięczamy Adamowi Sułkowskiemu,
zamieszkałemu w USA kuzynowi Pani Pro‑
fesor, który przed dziesięcioma laty nagrał
ten wielogodzinny materiał. Co kilkanaście
minut wybrzmiewała melodia dobrana do
okresu wspomnień. O stosowny repertuar
wiązany błyskotliwym słowem zapowiedzi
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zadbał świetny pianista profesor Artur Mie‑
rzecki. Nie bez przyczyny właśnie on. Był
przez kilkanaście lat współpracownikiem
Pani Profesor.
Wieczór wspomnień zorganizowany
przez Regionalny Oddział Polskiego Towa‑
rzystwa Lekarskiego zgromadził przyjaciół
Pani Profesor Pilawskiej oraz zaproszonych
gości. Przybyła najbliższa rodzina – córka
i zięć – pani Beata Głowacka z małżonkiem.
Zaszczycił nasze spotkanie Jego Magnifi‑
cencja Rektor Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego profesor Bogusław Machaliń‑
ski, były rektor dwóch kadencji PAM i PUM
– profesor Przemysław Nowacki z mał‑
żonką, pani Prezes naszej Izby – doktor
Magda Wiśniewska, a także była dyrektor
Izby – Pani magister Grażyna Kowalczyk.
Szczególnym gościem była Pani profesor
Wanda Andrzejewska – Przewodnicząca
Kapituły Honorowych Członków Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie i wieloletnia
przyjaciółka Pani Profesor Pilawskiej.
Pierwszym, który podzielił się z nami
swoimi wspomnieniami, był doktor Roman
Milkiewicz – Przewodniczący Regionalne‑
go Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekar‑
skiego. Podzielił się on z nami ciekawymi
opowieściami z wycieczek, ilustrując je
niezwykłymi slajdami, na których mogliśmy
zobaczyć Panią Profesor radosną i wesołą
w czasie wspólnych wycieczek i imprez, or‑
ganizowanych miedzy innymi przez Koło
Seniora naszej Izby. Koło Seniora pod prze‑
wodnictwem doktor Haliny Teodorczyk było
zresztą współgospodarzem spotkania. Ha‑
linka w nadzwyczaj pięknych i serdecznych

słowach opowiadała o swojej długoletniej
przyjaźni z Panią Profesor Pilawską. Za‑
wsze Ją podziwiała i naśladowała. To z Jej
rekomendacji przejęła prowadzenie Koła
Seniora i w czasie dzisiejszego spotkania
wyraziła Jej swoją ogromną wdzięczność.

Zachęciła też córkę Pani Profesor do po‑
dzielenia się z nami kilkoma opowieściami
z prywatnego życia. Wielkości zasług Pani
Profesor Haliny Pilawskiej dla środowiska
lekarskiego nie da się przecenić. Honorowi
Członkowie wystąpili do Rady Lekarskiej
z wnioskiem o nadanie naszej Izbie Jej
imienia.
Nie bez przyczyny ten szczególny wie‑
czór wspomnień zorganizowany został
w przeddzień Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
Słowa pamięci przyjaciół i znajomych Pani
Profesor miały przypomnieć uniwersalne
wartości odchodzącego pokolenia lekarzy,
wychowawców i nauczycieli, przypomnieć
sylwetkę mentorki i przyjaciółki młodszego
pokolenia. Czy marsowe oblicze na twa‑
rzy gipsowego popiersia rozjaśni się na
jutrzejszym Zjeździe – to zależy tylko od
nas. Miejmy nadzieję, że tak. Ufajmy, że
Lekarz Szlachetny – Profesor Halina Pi‑
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lawska, patrząc na nas z innego wymiaru,
będzie czuwać nad losami naszego środo‑
wiska. Oddajemy zatem dziś hołd Jej pa‑
mięci, puentując wierszem niezrównanego
Wojciecha Młynarskiego:
Chciałbym, by rację przyznał mi
każdy, kto mnie wysłucha.
Jest prócz arystokracji krwi
ARYSTOKRACJA DUCHA.
I ta interesuje mnie,
Jej myśl, Jej styl, Jej klasa,
Tu nie krwi błękit liczy się,
Ale NIEZŁOMNOŚĆ ZASAD.
Fotografie: Maciej Mrożewski

Nagrody za pamięć i patriotyzm
dr n. med. Mieczysław Chruściel

W

dniu 18 marca w Studiu Kon‑
certowym S‑1 Polskiego Radia
Szczecin odbyła się uroczystość
wręczenia Nagrody im. ks. dra
Bolesława Domańskiego. Nagrodę za wy‑
trwałą służbę na rzecz pamięci o historii
kresów wschodnich otrzymał dr n. med.
Krzysztof Szczur. Doktor Szczur jest zna‑
nym szczecińskim lekarzem specjalistą
z dziedziny ortopedii. Jest także history‑
kiem i pasjonatem pielęgnowania i propa‑
gowania dziejów kresów wschodnich. Jest
publicystą, organizatorem wielu wystaw
i pamiątek związanych z kresami rzecz‑
pospolitej. Gratulujemy Panu Doktorowi!
Kapituła XXXIII edycji Nagrody im. ks. dra
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Bolesława Domańskiego wyłoniła ponadto
troje laureatów: Krystynę Holly z Gdańska
za formowanie młodego pokolenia w du‑
chu Pięciu Prawd Polaków oraz Katarzynę
i Jacka Pechmanów z Kołobrzegu za propa‑
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

gowanie kultury inspirowanej wartościami
chrześcijańskimi i patriotycznymi. Uroczy‑
stość została przygotowana przez Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
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KOŁO SENIORA
WAŻNE DLA LEKARZY SENIORÓW OIL W SZCZECINIE

NASZE SPOTKANIA
w KLUBIE REMEDIUM – SIEDZIBA OIL W SZCZECINIE
W III KWARTALE 2018 ROKU:
UWAGA: ZMIANA GODZINY SPOTKAŃ NA 17.00!!!
9 MAJA 2018 – godz. 15:30. – „MAJÓWKA U SENIORÓW W SMĘTOWICACH” – Gospodarstwo Agrotu‑
rystyczne „SMĘTOWICE”, Smętowice za Przecławiem – wyjazd 2 autokarów z ul. M. Skłodowskiej‑Curie
11 – siedziba OIL w Szczecinie.
13 CZERWCA 2018 – godz. 17.00. – „XV Olimpiada Seniora” – Ośrodek PTTK przy ul. Przestrzennej
w Dąbiu. Organizator – dr n. med. Roman Milkiewicz.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu
i miejsca z przyczyn od nich niezależnych.
Koło Seniora
Halina Teodorczyk, kom. 517 905 224, e-mail: halte@wp.pl
Biuro OIL, Mirosława Fryś, 91 48 74 936 wew. 110

REKLAMA

kwiecień 2018
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Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie

zaprasza na
XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich
w żeglarstwie w klasie OMEGA
Morzyczyn, jezioro Miedwie, 15‑17.06.2018 r.
Niezmiernie nam miło zaprosić na XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie w klasie OMEGA,
które odbędą się w urokliwej letniskowej wsi Morzyczyn nad jeziorem Miedwie w gminie Kobylanka, 24 km od
Szczecina.
Regaty rozgrywane będą na łodziach typu OMEGA na niezmienionych zasadach, w systemie przesiadkowym.
Jak zwykle podczas wieczornego biesiadowania szykujemy wiele niespodzianek... zapewniamy miłą atmosferę
i dobrą zabawę...
Zgłoszenia odbywają się na podstawie elektronicznych formularzy dostępnych na stronie: www.oil.szczecin.pl za‑
kładka Sport, kultura i rekreacja, przesłanych w terminie do 11 maja 2018 r.
SZCZEGÓŁY:
1. TERMIN: 15‑17.06.2018 r.
2. MIEJSCE REGAT: Morzyczyn, jezioro Miedwie
3. NOCLEG: Hotel 104, Stargard, http://osir.stargard.pl/hotel‑104/informacje
4. WPISOWE:
· 1350 zł od załogi – obejmuje: dwa noclegi oraz pełne wyżywienie dla 3 osób
· 900 zł od załogi – obejmuje: pełne wyżywienie dla 3 osób (bez noclegu)
5. ZAPISY: do 11 maja 2018 r.
6. DANE ORGANIZATORA: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej‑Curie 11,
71‑332 Szczecin, tel. 91 48 74 936 wew. 116 e‑mail ksidor@oil.szczecin.pl
Osoby do kontaktu:
Halina Teodorczyk, tel. 517 905 224, adres e‑mail: halte@wp.pl
Kamila Sidor, biuro OIL w Szczecinie, tel. 91 48 74 936 wew. 116, adres e‑mail: ksidor@oil.szczecin.pl
Wpłaty (wpisowe) należy dokonać na konto:
ING Bank Śląski 98 1050 1559 1000 0022 1716 8034 z dopiskiem „REGATY – OIL”.
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W dniach 18-20 maja 2018 roku
na kortach Szczecińskiego Klubu Tenisowego odbędzie się

VIII Turniej Tenisowy Lekarzy
Kategoria: open mężczyźni i kobiety, gra podwójna
Miasto: Szczecin
Sędzia naczelny: Andrzej Czyż
Organizator: Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie
Dyrektor turnieju: Dariusz Adamczyk, tel. 602353308
Zapisy: Mariola Kąkol, tel. 501418606
Andrzej Czyż, tel. 601780941

Mistrzostwa Polski lekarzy
w slalomie specjalnym i gigancie

W

dr Grzegorz Skobel

tym roku Mistrzostwa Polski
lekarzy w slalomie specjalnym
i gigancie odbyły się na Złotym
Groniu w Istebnej w Dolinie
Olzy. Organizatorem tegorocznym była
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie.
Na starcie tradycyjnie stanęły liczne ekipy
z południowych izb lekarskich i pojedynczy
lekarze z części północnej i środkowej Pol‑
ski. Warunki były wyśmienite. Końcówka
lutego i początek marca były prawdziwą
ucztą dla narciarzy. Nikt nie narzekał na
przygotowanie tras slalomów. Warunki
dla mnie były wymarzone. Jednak nie
było mocnych na lekarzy ze Śląskiej Izby
Lekarskiej. Byli najlepiej przygotowani,
zresztą jak zawsze. W gigancie walczyłem
o medal, ale popełniłem błędy techniczne
na pokręconej bramce: zamiast wejść ko‑
lanem, przyhamowałem, tracąc prędkość,
a potem na płaskim odcinku nie dało się już
przyspieszyć i ostatecznie zająłem czwarte
miejsce. Ale jak to powiedział ktoś mądry,
aby trafić choć raz na „pudło”, trzeba
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100 razy przegrać. Czuło się jednak, że
mistrzostwa Europy, które odbyły się wcze‑
śniej, przyćmiły mistrzostwa Polski. Moim
zdaniem powinna być odwrotna kolejność.
Najlepsi zawodnicy potraktowali również te
mistrzostwa jako przetarcie przed mistrzo‑
stwami świata, które w tym roku odbędą
się w marcu w Bad Gastein w Austrii. Na
koniec muszę przyznać, że organizacja tych

mistrzostw była chyba najlepsza w ostat‑
nich latach, może dzięki pogodzie, zmrożo‑
nemu śniegowi i przepięknej okolicy Doliny
Olzy, którą upodobali sobie nie tylko polscy
narciarze, ale też bardzo liczni goście zza
południowej granicy. Jedno zdjęcie z Za‑
kopanego, które w tym roku było stolicą
zimową nie tylko Polski, ale całej Europy.
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KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ORL W SZCZECINIE
ZAPRASZA NA:
VIII edycję Międzynarodowego Konkursu Lekarzy Śpiewających
„Musica mores confirmat” – 18-20.05.2018 r. – Szczecin
XVIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie
Modry Las Golf Club (01.06.2018 r.)
Binowo Park Golf Club (02.06.2018 r.)
XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Plażowej w Niechorzu,
15-17.06.2018 r.
XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie
klasa Omega o Puchar Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
15-17.06.2018 r., jezioro Miedwie, Morzyczyn
Szczegółowe informacje: www.oil.szczecin.pl, zakładka: Sport, kultura, rekreacja
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI ORL W SZCZECINIE
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.30
w siedzibie OIL w Szczecinie - sala rady, parter.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy:
ksidor@oil.szczecin.pl lub telefoniczny: 91 48 74 936 wew. 116
www.oil.szczecin.pl zakładka: Sport, kultura i rekreacja
ZAPRASZAMY!

Karty sportowo‑rekreacyjne dla członków OIL w Szczecinie
Miło nam poinformować, iż dzięki zaangażowaniu Komisji ds. Kul‑
tury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie członkowie Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uzyskali możliwość skorzystania z kar‑
netów sportowo‑rekreacyjnych.
W ramach jednej karty będziecie Państwo mogli korzystać
z wielu dyscyplin takich jak: fitness, basen, siłownia, aqua aerobik,
sauna, joga, taniec, pilates, sztuki walki, i inne…
Do wyboru dwie opcje:

FitProfit: 125,00 zł
cena karty nielimitowanej
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Członkowie zgłaszają się do programu poprzez wypełnienie
formularza zamieszczonego na stronie www.oil.szczecin.pl
w zakładce ‘Sport, kultura i rekreacja’.
Zapisy na stronie internetowej przyjmowane do 8 dnia każ‑
dego miesiąca.
Zgłoszeni Członkowie otrzymają e‑mail z linkiem do re‑
jestracji i płatności, którą trzeba dokonać do 14 dnia każdego
miesiąca.

FitSport: 59,00 zł
cena karty na 8 wejść

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

VOX MEDICI

OGŁOSZENIA
PRACA
Przychodnia Portowa zatrudni lekarza medycyny pracy,
gastrologa, ginekologa, stomatologa ze specjalizacją
I stopnia. Tel. 914412102, e‑mail: sekretariat@przy‑
chodniaportowa.pl.
Przychodnia Portowa zatrudni lekarza medycyny ro‑
dzinnej. Tel. 914412102, e‑mail: sekretariat@przychod‑
niaportowa.pl.
Poszukujemy lekarza do pracy w POZ, może być
w trakcie specjalizacji. Gabinety przy ul. Szosa Polska,
Szczecin. Tel. 728945044, mrkris246@gmail.com.

LOKALE
Do wynajęcia, w centrum Stargardu, 2 gabinety sto‑
matologiczne o powierzchni 60 m i 115 m. Kontakt
796 715 400.
Do wynajęcia gabinety w centrum Stargardu o po‑
wierzchni 115 m. Idealnie nadają się na przychodnię
lekarza rodzinnego. Kontakt 796 715 400.

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat redakcji

Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36 w. 116.

kwiecień 2018

Zatrudnię stomatologa (Panią stomatolog)
po stażu w prywatnym gabinecie w Pyrzycach.
Praktyka z długą tradycją, doskonale wyposażona.
Rodzinna atmosfera w pracy. Duża baza pacjentów.
Kontakt 602627034

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM
UCHWAŁY ORL
W SZCZECINIE
z 21.02.2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 14/2018/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

W SPRAWIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO LISTY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA STAŻY
PODYPLOMOWYCH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
akceptuje propozycję dotyczącą rozsze‑
rzenia listy podmiotów uprawnionych do
prowadzenia stażu podyplomowego oraz
staży cząstkowych lekarza i lekarza den‑
tysty o nw. podmioty lecznicze:
1. N ZOZ GABINETY DENTYSTYCZNE
lek. dent. Jarosław Niedzielczyk
ul. Malczewskiego 5/1, 72‑600 Świnoujście
1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty
2. Dental Center WEJT & TAWAKOL s.c.
ul. Mariacka 6/U1, 70‑546 Szczecin
1 miejsce stażowe dla lekarzy dentystów
3. Niepubliczny Zakład Stomatologicznej
Opieki Zdrowotnej
„Stomatologia‑Protetyka” w Gryficach
ul. 3 Maja 14, 72‑300 Gryfice
staż cząstkowy z zakresu protetyki sto‑
matologicznej – 1 miejsce stażowe dla
lekarzy dentystów
4. REZYDENT‑MED s.c. P. Zając,
M. E. Durka‑Zając
ul. Kościuszki 9/7, 72‑600 Świnoujście
staż cząstkowy z zakresu ortodoncji – 1
miejsce stażowe dla lekarzy dentystów

§ 2.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
akceptuje propozycję Marszałka Woje‑
wództwa Zachodniopomorskiego doty‑
czącą poniższych zmian na liście zoz
uprawnionych do prowadzenia staży po‑
dyplomowych lekarza i lekarza dentysty:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
J. Bochińska Stomatologia w Szczecinie
– zwiększenie liczby miejsc stażowych
z 1 na 2,
2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka
Lekarska dr n. med. Rafał Rojek – zmia‑
na adresu z: 72‑005 Przecław Warzymice
14a, na: 71‑218 Bezrzecze ul. Górna 18,
3. BETADENT Stomatologiczne Centrum
Dentystyczno‑Lekarskie dr n. med. Kata‑
rzyna Betleja – zmiana adresu z: 73‑120
Chociwel ul. Świerczewskiego 1, na: 73
‑120 Chociwel ul. Jana Pawła II 1,
4. Samodzielny NZOZ Gabinety Stomato‑
logiczne Rafał Peter – zmiana adresu z:
74‑200 Pyrzyce ul. Kilińskiego 15/2B,
na: 74‑200 Pyrzyce ul. Poznańska 1A/1.
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§ 3.

§ 3.

Uchwała Nr 15/2018/VII

Wręczenie złotych odznak Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie nastąpi na
Sprawozdawczo‑Wyborczym i Budże‑
towym Okręgowym Zjeździe Lekarzy
w Szczecinie w dniu 24 marca 2018 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Akceptuje się decyzję Komisji Finanso‑
wej ORL w Szczecinie z dnia 21 lutego
2018 r. dot.:
1. (…)

Uchwała Nr 16/2018/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Akceptuje się decyzje Komisji Socjalnej
z dn. 21 lutego 2018 r. w zakresie:
a) przyznania świadczenia pieniężnego po
narodzinach/adopcji dziecka w wysoko‑
ści 1000,00 zł:
1. (…)
b) przyznania jednorazowego zasiłku po‑
grzebowego w wysokości 1500,00 zł:
1. (…)
c) przyznania losowej jednorazowej zapo‑
mogi finansowej w wysokości 2500,00 zł:
1. (…)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 17/2018/VII

W SPRAWIE PRZYZNANIA ZŁOTEJ ODZNAKI OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Przyznać Złotą Odznakę Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie lekarzom i leka‑
rzom dentystom, którzy minimum dwie
kadencje uczestniczyli aktywnie w pra‑
cach organów Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie.

§ 2.

Złotą Odznakę Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie otrzymują:
1. dr n. med. Grzegorz Czajkowski
2. dr n. med. Paweł Gonerko
3. dr n. med. Zofia Gronowska
4. dr n. med. Maciej Górski
5. lek. Tomasz Jarowicz
6. dr n. med. Adam Kozłowski
7. lek. dent. Anna Matysiak
8. lek. Karol Ptak
9. dr hab. n. med. Maciej Romanowski
10. lek. Wiesław Sarapak
11. lek. Franciszka Siadkowska
12.	prof. dr hab. n. med. Marcin Słojew‑
ski
13. prof. dr hab. med. Tadeusz Sulikowski
14. lek. dent. Jerzy Szymczak
15. dr n. med. Elżbieta Teresińska.
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

§ 4.

Uchwała Nr 18/2018/VII

W SPRAWIE ZAKUPU ZŁOTYCH ODZNAK OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Zakupić kolejnych 5 sztuk złotych odznak
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci‑
nie w łącznej kwocie nieprzekraczającej
3250,00 zł brutto.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrek‑
torowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała Nr 19/2018/VII

W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMOWY DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ KLUBU REMEDIUM

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
wyraża zgodę na przedłużenie do dnia 31
marca 2019 r. na dotychczasowych warun‑
kach umowy dzierżawy pomieszczeń Klu‑
bu Remedium zawartej w dniu 31 marca
2014 r. z Panią Dominiką Dulat prowa‑
dzącą działalność gospodarczą pod firmą:
„Hospes Dominika Dulat” w Szczecinie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Preze‑
sowi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 20/2018/VII

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA ROK 2018

§ 1.

1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przyjmuje projekt budżetu Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie na rok
2018 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 na rok 2018, o którym mowa w ust.
1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

VOX MEDICI
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§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję‑
cia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2018 r.

Uchwała Nr 21/2018/VII

W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA
2017 ROK

§ 1.

1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przyjmuje sprawozdanie z działalności za
2017 rok i rekomenduje je do zatwier‑
dzenia Sprawozdawczo‑Wyborczemu
i Budżetowemu Okręgowemu Zjazdo‑
wi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.
1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała Nr 22/2018/VII

W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA
OKRES VII KADENCJI

§ 1.

1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przyjmuje sprawozdanie z działalności
za okres VII kadencji i rekomenduje
je do zatwierdzenia Sprawozdawczo
‑Wyborczemu i Budżetowemu Okrę‑
gowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.
1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała Nr 23/2018/VII

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU PROGRAMU OBRAD
SPRAWOZDAWCZO‑WYBORCZEGO I BUDŻETOWEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE WYZNACZONEGO NA DZIEŃ
24 MARCA 2018 R.

§ 1.

Przyjąć
projekt
programu
obrad
Sprawozdawczo‑Wyborczego i Budżeto‑
wego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okrę‑
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wy‑
znaczonego na dzień 24 marca 2018 r.
w brzmieniu określonym w załączniku nr
1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.
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Uchwała Nr 24/2018/VII

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU REGULAMINU
SPRAWOZDAWCZO‑WYBORCZEGO I BUDŻETOWEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE WYZNACZONEGO NA DZIEŃ
24 MARCA 2018 R.

§ 1.

Przyjąć
projekt
Regulaminu
Sprawozdawczo‑Wyborczego i Budżeto‑
wego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okrę‑
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wy‑
znaczonego na dzień 24 marca 2018 r.
w brzmieniu określonym w załączniku nr
1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała Nr 25/2018/VII

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTÓW UCHWAŁ I REKOMENDOWANIA ICH DO UCHWALENIA SPRAWOZDAWCZO
‑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) projekt uchwały w sprawie ustalenia
liczby członków organów Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie i Okrę‑
gowej Komisji Wyborczej w Szczecinie
VIII kadencji 2018‑2022, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 1,
2) projekt uchwały w sprawie zmiany „Re‑
gulaminu organizacji i trybu działania
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczeci‑
nie”, w brzmieniu określonym w załącz‑
niku nr 2,
3) projekt uchwały w sprawie upoważnienia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
do dokonywania przesunięć wydatków
pomiędzy poszczególnymi pozycjami
budżetu, w brzmieniu określonym w za‑
łączniku nr 3,
4) projekt uchwały w sprawie określenia
wykazu funkcji w Okręgowej Izbie Le‑
karskiej w Szczecinie, których pełnienie
jest wynagradzane, w brzmieniu okre‑
ślonym w załączniku nr 4,
5) projekt uchwały w sprawie przezna‑
czenia zysku za 2017 rok, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 5,
6) projekt uchwały w sprawie dopuszczal‑
ności deficytu budżetowego, w brzmie‑
niu określonym w załączniku nr 6.

Uchwała Nr 26/2018/VII

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU KOMISJI
KONKURSOWYCH NA STANOWISKA PIELĘGNIAREK/PO-

ŁOŻNYCH ODDZIAŁOWYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE

§ 1.

Wskazuje się dr n. med. Janusza Malechę
do składu komisji konkursowej
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:
a) w Bloku Operacyjnym Kliniki Kardio‑
chirurgii,
b) w Izbie Przyjęć Chirurgicznej
oraz na stanowisko Położnej Oddziałowej:
a) w Bloku Operacyjnym Kliniki Ginekologii
Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej
Dorosłych i Dziewcząt,
b) w
Izbie
Przyjęć
Położniczo
‑Ginekologicznej,
c) w Klinice Położnictwa i Ginekologii
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała Nr 27/2018/VII

W SPRAWIE WYZNACZENIA PRZEDSTAWICIELI OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO UDZIAŁU
W KONTROLACH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§ 1.

Wyznacza się jako przedstawiciela Okrę‑
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie:
1. dr n. med. Adama Kozłowskiego do
udziału w kontroli w Areszcie Śledczym
w Szczecinie,
2. dr n. med. Marletę Zienkiewicz do
udziału w kontroli w Areszcie Śledczym
w Stargardzie,
3. dr n. med. Mariusza Zarzyckiego do
udziału w kontroli w Seniormed Sp.
z o.o. w Szczecinie,
4. lek. Krzysztofa Kozaka do udziału w kon‑
troli w MTP Gryfice Sp. z o.o. w Gryficach,
5. lek. Wiesława Sarapaka do udziału
w kontroli w Szpitalu Miejskim im. Jana
Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.,
6. dr n. med. Grzegorza Czajkowskiego do
udziału w kontroli w Regionalnym Cen‑
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ w Szczecinie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

z dnia 21.03.2018 r.
Uchwała Nr 29/2018/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Akceptuje się decyzje Komisji Socjalnej
z dn. 21 marca 2018 r. w zakresie:
a) przyznania świadczenia pieniężnego po
narodzinach/adopcji dziecka w wysoko‑
ści 1000,00 zł:

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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1. (…)
b) przyznania jednorazowego zasiłku po‑
grzebowego w wysokości 1500,00 zł:
1. (…)
c) przyznania losowej jednorazowej zapo‑
mogi finansowej w wysokości 5000,00 zł:
1. (…)
d) odmowa przyznania jednorazowego
zasiłku pogrzebowego w wysokości
1500,00 zł:
1. (…)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 30/2018/VII

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Akceptuje się decyzję Komisji Finanso‑
wej ORL w Szczecinie z dnia 21 marca
2018 r. dot.:
1. (…)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 31/2018/VII

W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W 2017 ROKU

§ 1.

Przedstawić do zatwierdzenia Okręgo‑
wemu Zjazdowi Lekarzy OIL w Szcze‑
cinie w dniu 24 marca 2018 r. wykona‑
nie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie w 2017 roku, szczegółowo
zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Skarb‑
nikowi Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 32/2018/VII

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
ZA 2017 R.

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczeci‑
nie zatwierdza sprawozdanie finansowe
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
za 2017 r.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe składa się z:
1. Bilansu – suma aktywów i pasywów:
9848279,89 zł
2. Rachunku zysków i strat – zysk netto:
952627,55 zł
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3. Informacji dodatkowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała Nr 33/2018/VII

W SPRAWIE WYZNACZENIA OSÓB DO PRZEPROWADZENIA DLA STAŻYSTÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW SPRAWDZIANU Z ZAKRESU BIOETYKI I PRAWA
MEDYCZNEGO W 2018 R.

§ 1.

1. Do przeprowadzenia dla stażystów le‑
karzy i lekarzy dentystów sprawdzianu
z zakresu bioetyki wyznacza się dr hab.
n. med. Aleksandrę Kładną.
2. Do przeprowadzenia dla stażystów le‑
karzy i lekarzy dentystów sprawdzianu
z zakresu prawa medycznego wyznacza
się prof. dr hab. n. med. Mirosława Pa‑
rafiniuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała Nr 35/2018/VII

W SPRAWIE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O NADANIE
DR N. MED. MARIUSZOWI PIETRZAKOWI ODZNACZENIA
„MERITUS PRO MEDICIS”

§ 1.

Wystąpić do Kapituły Odznaczenia przy
Naczelnej Izbie Lekarskiej z wnioskiem
o nadanie dr n. med. Mariuszowi Pietrza‑
kowi odznaczenia „Meritus Pro Medicis”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Pre‑
zesowi Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

UCHWAŁY, STANOWISKA
PREZYDIUM ORL
W SZCZECINIE
Z 07.03.2018 r.
Uchwała Nr 8/2018/VII

W SPRAWIE UDZIELENIA WSPARCIA PRAWNEGO LEKARZOM REZYDENTOM Z SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W SZCZECINIE

§ 1.

1. Udzielić lekarzom rezydentom z Sa‑
modzielnego Publicznego Wojewódz‑
kiego Szpitala Zespolonego w Szczeci‑
nie wsparcia prawnego w negocjacjach
dotyczących warunków zatrudnienia,
wynagrodzenia i organizacji pracy leka‑
rzy rezydentów SPWSZ w Szczecinie.
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

2. Zlecić kancelarii Lubiniecki Sołtyszew‑
ski Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.
w Szczecinie reprezentację lekarzy,
o których mowa w ust. 1, w negocja‑
cjach z SPWSZ w Szczecinie.
3. Wysokość kosztów reprezentacji, o któ‑
rej mowa w ust. 2, ustalona zostanie
w umowie na reprezentację zawartej
z Kancelarią.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Preze‑
sowi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała nr 9/2018/VII

W SPRAWIE WEWNĘTRZNEGO DYSKU SIECIOWEGO
W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE,
ZWANEGO BIULETYNEM WEWNĘTRZNYM.

§ 1.

1. Udostępnia się wewnętrzny dysk sie‑
ciowy, zwany BIULETYNEM WE‑
WNĘTRZNYM.
2. Dysk sieciowy dostępny jest dla wszyst‑
kich osób zatrudnionych w Okręgowej
Izbie Lekarskiej w Szczecinie, w trybie
„tylko do odczytu”.

§ 2.

Podstawowe funkcjonalności BIULETY‑
NU WEWNĘTRZNEGO to:
1. AKTUALNOŚCI – obejmujące informa‑
cje m.in. o bieżących inicjatywach, ele‑
menty istotne dla bieżącego realizowania
zadań statutowych i ustawowych przez
osoby zatrudnione, nr telefonów we‑
wnętrznych/alarmowych, adresy e‑mail.
2. DOKUMENTY – obejmujące m.in.: Sta‑
tut Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze‑
cinie, regulaminy wewnętrzne, instruk‑
cje, procedury itp., w oparciu o które
funkcjonuje Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie.
3. PBI – obejmujące dokumenty dotyczą‑
ce ochrony danych osobowych oraz do‑
kumenty związane z bezpieczeństwem
informacji.
4. WNIOSKI I DRUKI – zawierające
wnioski o nadanie uprawnień, papier
firmowy, pozostałe druki.

§ 3.

Celem Biuletynu wewnętrznego jest dys‑
trybucja ważnych informacji wewnątrz
struktury oraz szybkie informowanie osób
zatrudnionych o wydarzeniach, najważ‑
niejszych zmianach i działaniach realizo‑
wanych w ramach zadań służbowych.

§ 4.

Zobowiązuje się wszystkie osoby zatrud‑
nione w Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Szczecinie, bez względu na formę za‑
trudnienia, zajmowane stanowisko oraz
wymiar czasu pracy, do bieżącego zapo‑
znawania się z treściami oraz dokumen‑
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tami wewnętrznymi zamieszczanymi na
dysku sieciowym pn. BIULETYN WE‑
WNĘTRZNY i przestrzegania zawartych
w nich postanowień.

§ 5.

1. Informacje w Biuletynie wewnętrznym
są publikowane przez informatyka lub
dyrektora biura OIL w Szczecinie.
2. Zasady przygotowania materiałów do
umieszczenia:
a) umieszczany materiał musi być zaak‑
ceptowany przez Dyrektora biura OIL;
b) zamieszczamy pliki w następujących
formatach: pdf, doc, docx, xls, ppt,
inne po wcześniejszym uzgodnieniu
z informatykiem OIL;
c) osoba wnioskująca o zamieszczenie
informacji doprecyzowuje miejsce
umieszczenia plików i nazwę widocz‑
ną dla czytelnika podaną dla każde‑
go pliku, np.: Miejsce umieszczenia:
Zakładka: Dokumenty.
3. Informacje w Biuletynie wewnętrznym
są publikowane w ciągu maksymalnie
dwóch dni roboczych, z wyłączeniem ko‑
munikatów pilnych, które umieszczane
są niezwłocznie.

§ 6.

Zabrania się kopiowania, ujawniania, pu‑
blikowania, przekazywania i udostępnia‑
nia informacji znajdujących się na dysku
wewnętrznym osobom nieupoważnio‑
nym, o ile informacje te nie są powszech‑
nie znane bądź obowiązek ich ujawnienia
wynika z obowiązujących przepisów pra‑
wa.

§ 7.

Administrator Bezpieczeństwa Informa‑
cji dokonuje systematycznego, przynaj‑
mniej raz na rok, przeglądu treści zawar‑
tych w Biuletynie wewnętrznym.

§ 8.

Za techniczną stronę działania dysku
sieciowego i zabezpieczenia odpowiada
informatyk Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

STANOWISKO Nr 2/2018/VII

W SPRAWIE POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O PRAWACH KOBIET I ŚWIADOMYM RODZICIELSTWIE

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie wskazuje, iż ocena prze‑
słanego projektu ustawy o prawach ko‑
biet i świadomym rodzicielstwie zależy
w przeważającej mierze od wyrażanego
światopoglądu i tego rodzaju oceny Pre‑
zydium ORL w Szczecinie nie chce do‑
konywać. Należy jedynie marginalnie za‑
znaczyć, iż obowiązująca obecnie ustawa
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
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rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa‑
runkach dopuszczalności przerywania
ciąży jest wynikiem pewnego konsensusu
społecznego, zaś przesłanemu projektowi
ustawy z całą pewnością nie sposób jest
tej cechy przypisać.
Abstrahując jednakże od powyższego,
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie zwraca uwagę na niektóre
z zapisów ww. projektu ustawy.
W pierwszej kolejności należy odnieść
się do projektowanego zapisu art. 2 pkt
3 ustawy definiującego „świadome ro‑
dzicielstwo”. I tak, zgodnie z projektem
świadome rodzicielstwo to swobodne
decydowanie o tym, czy, ile i kiedy mieć
dzieci, dokonywane na bazie dostępnej
wiedzy naukowej i autonomicznego ro‑
zeznania jednostki. Należy zaznaczyć, iż
całkowicie niejasne są kryteria podejmo‑
wania decyzji o posiadanym potomstwie,
której można przypisać przymiot „świado‑
mej”. Trudno bowiem po pierwsze ustalić
zakres dostępnej w tym zakresie wiedzy
naukowej. Po drugie wielokrotnie auto‑
nomiczne rozeznanie poszczególnych
jednostek nie ma nic wspólnego z dostęp‑
ną wiedzą naukową. Ponadto każda jed‑
nostka dysponuje innym zakresem bądź
rodzajem wiedzy naukowej związanej z tą
sferą życia. Powyższe pozwala na uznanie
proponowanej definicji za niejednoznacz‑
ną i oderwaną od realiów funkcjonowania
jednostki w społeczeństwie.
Prezydium ORL w Szczecinie nega‑
tywnie ocenia regulacje odnoszące się
do publicznego udostępniania przez
świadczeniodawcę listy imion i nazwisk
wszystkich lekarzy współpracujących
ze świadczeniodawcą, którzy korzystają
z prawa do odmowy udzielania świadczeń
zdrowotnych związanych z przerywa‑
niem ciąży na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le‑
karza i lekarza dentysty i aktualizowania
tej listy co kwartał. W ocenie Prezydium
ORL w Szczecinie niedopuszczalne jest
doprowadzenie do publicznego ujawnia‑
nia list lekarzy korzystających z klauzuli
sumienia. Wysoce prawdopodobne jest, iż
skutkiem takich działań będzie szykano‑
wanie lekarzy przez osoby o przeciwnym
światopoglądzie. Dotyczy to zarówno le‑
karzy znajdujących się na ww. listach, jak
również lekarzy, których nazwisk nie bę‑
dzie na tych listach. Istnienie powyższych
list zakładałoby również, iż lekarz, który
chciałby skorzystać z klauzuli sumienia,
musiałby zgłosić świadczeniodawcy taki
zamiar. Tymczasem należy zaznaczyć, że
niemożliwe jest ograniczenie korzystania
z takiego uprawnienia jedynie do sytuacji,
w których lekarz dokonał uprzedniego
zgłoszenia zamiaru korzystania z tej klau‑
zuli w podmiocie leczniczym, w którym
udziela świadczeń. Zaznaczenia wymaga,

iż skorzystanie z klauzuli sumienia wie‑
lokrotnie zależy od indywidualnych oko‑
liczności danego przypadku, np. wskazań
do wykonania zabiegu przerwania ciąży.
Sama istota klauzuli sumienia polega
bowiem na możliwości postąpienia przez
lekarza zgodnie z jego wewnętrznymi od‑
czuciami w danym przypadku. Trudno
więc wymagać tego typu zgeneralizowa‑
nych deklaracji składanych in abstracto.
Wątpliwości Prezydium ORL w Szcze‑
cinie budzi również proponowana w pro‑
jekcie zmiana art. 26 ust. 3 ustawy o za‑
wodach lekarza i lekarza dentysty. Zgod‑
nie z obecnym brzmieniem ww. przepisu
dzieci poczęte, osoby ubezwłasnowol‑
nione, żołnierze służby zasadniczej oraz
osoby pozbawione wolności nie mogą
uczestniczyć w eksperymentach badaw‑
czych. Zmiana miałaby zdaniem projek‑
todawców polegać na eliminacji z ww.
przepisu słów „dzieci poczętych”. Powyż‑
sze oznaczałoby dopuszczenie do prowa‑
dzenia eksperymentów badawczych na
płodach w łonie matki. Nie jest jasne, czy
taka była intencja projektodawcy. Tego
rodzaju zabieg legislacyjny, a w konse‑
kwencji wprowadzenie nieograniczonej
możliwości prowadzenia eksperymen‑
tów badawczych na dzieciach poczętych
(płodach w łonie matki), należy uznać za
niedopuszczalny. Nawet bowiem zakłada‑
jąc dopuszczalność prowadzenia takich
eksperymentów, należałoby szczegółowo
określić warunki i zakres ich przeprowa‑
dzania.
Prezydium ORL w Szczecinie ne‑
gatywnie ocenia również projektowane
uchylenie art. 157a Kodeksu karnego.
Omawiany przepis penalizuje spowo‑
dowanie uszkodzenia ciała dziecka po‑
czętego lub rozstrój zdrowia zagrażający
jego życiu. Przy czym § 2 ww. przepisu
stanowi, iż nie popełnia przestępstwa le‑
karz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój
zdrowia dziecka poczętego są następ‑
stwem działań leczniczych, koniecznych
dla uchylenia niebezpieczeństwa grożą‑
cego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej
albo dziecka poczętego. Obecnie nie ma
również wątpliwości, iż przeprowadze‑
nie zabiegu legalnego przerwania ciąży
nie stanowi popełnienia czynu, o którym
mowa powyżej, stąd też zupełnie niezro‑
zumiałe jest pozbawianie odrębnej ochro‑
ny prawnej dziecka (płodu) znajdującego
się w łonie matki.
Podobnie trudno jest znaleźć argumen‑
tację przemawiającą za projektowanym
uchyleniem art. 2 ustawy o Rzeczniku
Praw Dziecka. Zgodnie z ust. 1 ww. prze‑
pisu, w rozumieniu ustawy dzieckiem jest
każda istota ludzka od poczęcia do osią‑
gnięcia pełnoletności. Na podstawie ust. 2
ww. przepisu uzyskanie pełnoletności okre‑
ślają odrębne przepisy. Należy zaznaczyć,
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iż sporny przepis wprowadza definicję
dziecka jedynie na potrzeby tej konkretnej
ustawy, której celem jest w końcu ochro‑
na praw dziecka. Istnieją przypadki, iż in‑
terwencja Rzecznika Praw Dziecka może
okazać się niezbędna również w przypad‑
ku płodu, w stosunku do którego nie został
wykonany legalny zabieg przerwania ciąży,
gdyż jego byt może być zagrożony nielegal‑
nymi działaniami osób trzecich, stąd też
proponowany zabieg legislacyjny należy
uznać za zbyt daleko idący.

STANOWISKO Nr 3/2018/VII

W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM E‑RECEPTY

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie, odnosząc się do przedsta‑
wionego projektu ustawy o zmianie nie‑
których ustaw w związku z wprowadze‑
niem e‑recepty, wskazuje, co następuje.
Przesłany projekt zakłada w art. 4
zmianę ustawy z dnia 6 września 2001 r.
– Prawo farmaceutyczne, w tym w pkt
5 nowelizację art. 96a ww. ustawy pole‑
gającą m.in. na dodaniu ust. 8a do ww.
przepisu. Jednostka ta miałaby przyjąć
następujące brzmienie: Jeżeli na recepcie
przepisano wyłącznie produkty lecznicze
niepodlegające refundacji, zawierające
w swoim składzie substancje psychotro‑
powe z grup III‑P i IV‑P albo produkty
lecznicze zawierające środki odurzające
z grupy II‑N określone w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu nar‑
komanii – osoba wystawiająca receptę,
oprócz danych, o których mowa w ust. 1,
zamieszcza na recepcie dane, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c.
W ocenie Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie zastrzeżenie za‑
mieszczania oprócz danych wskazanych
w ust. 1 również danych, o których mowa
w tym samym ust. 1 w pkt 1 lit c, sta‑
nowi niepotrzebne powtórzenie. Dane
określone w ust. 1 pkt 1 lit c i tak będą
bowiem zamieszczane z racji stosowania
postanowień całego ust. 1. Z powyższego
można wyciągnąć wniosek, iż drugie z za‑
strzeżeń miało dotyczyć innej jednostki
redakcyjnej niż ust. 1.
Prezydium ORL w Szczecinie zwraca
również uwagę na projektowany art. 96d
ustawy Prawo farmaceutyczne, który za‑
kłada przypisanie Narodowemu Fundu‑
szowi Zdrowia uprawnień do prowadze‑
nia kontroli wystawiania recept obejmu‑
jącej badanie i ocenę działań osoby wy‑
stawiającej receptę w zakresie: zgodności
danych zamieszczonych na recepcie
z prowadzoną dokumentacją medyczną
oraz prawidłowości wystawienia recepty
oraz zgodności jej wystawienia z prze‑
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pisami prawa. Kontrola ta nie jest ogra‑
niczona do recept wystawianych na leki
refundowane. W ocenie Prezydium ORL
w Szczecinie powyższe stanowić może
podstawę do nieuzasadnionej ingerencji
NFZ w działalność podmiotów świadczą‑
cych usługi zdrowotne prywatnie.
Prezydium ORL w Szczecinie nega‑
tywnie opiniuje art. 11 projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku
z wprowadzeniem e‑recepty ogranicza‑
jący obowiązywanie do 31.12.2025 roku
uprawnienia do wystawiania w postaci
papierowej recept dla osoby wystawiają‑
cej – „pro auctore” oraz dla małżonka,
wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa
osoby wystawiającej – „pro familiae”. Wy‑
stawianie po tej dacie – zgodnie z projek‑
tem ww. ustawy – wskazanych recept wy‑
łącznie w postaci elektronicznej stanowić
będzie znaczne utrudnienie dla lekarzy
seniorów, którzy w większości wystawiają
recepty tylko dla siebie i rodziny.

UCHWAŁY, APELE
I STANOWISKA
OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY OIL W SZCZECINIE
24.03.2018 r.
Uchwała nr 1/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2017 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okrę‑
gowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała nr 2/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KADENCYJNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

§ 1.

Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie VII kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała nr 3/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2017 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) 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 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała nr 4/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KADENCYJNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie VII kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała nr 5/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM OKRĘGOWEJ
RADZIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2017 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić wykonanie budżetu Okręgo‑
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2017
rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, który sta‑
nowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Udzielić absolutorium Okręgowej Radzie
Lekarskiej w Szczecinie za 2017 rok.
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UCHWAŁY OZL
Wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
PRZYCHODY

PLAN na 2017

Wykonanie za 2017

% wykonania

1.1. Składki członkowskie
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
1.5. Odsetki
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń
1.7. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną
1.8. Inne przychody
RAZEM
Odpisy
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie
Przychód netto

3170000
30000
200000
100000
95000
67000
112000
140000
3914000

3387830
28632
239085
88310
110823
70248
160750
159105
4244783

106,9
95,4
119,5
88,3
116,7
104,8
143,5
113,6
108,4

-490000
3424000

-497764
3747019

101,6
109,4

KOSZTY RODZAJOWE
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
1.1. Zużycie materiałów
1.1.1. Materiały biurowe
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa
1.1.3. Inne materiały (środki czyst., mat. konserwacyjne i remontowe)
1.2. Zużycie energii i gazu
2. USŁUGI OBCE
2.1. Usługi telekomunikacyjne
2.2. Usługi bankowe i pocztowe
2.3. Usługi ubezpieczeniowe
2.4 Usługi konserwacyjne
2.5 Druk i kolportaż biuletynu
2.6. Usługi prawne, doradcze
2.7. Usługi komunalne
2.8. Inne usługi
2.9. Usługi informatyczne
3. PODATKI I OPŁATY
3.1. Podatek od nieruchomości
3.2. Inne opłaty
4. WYNAGRODZENIA
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych
4.2.1. Umowy zlecenia – Bioetyka
4.2.2. Umowy zlecenia – Rzecznik
4.2.3. Umowy zlecenia – Sąd
4.2.4. Umowy zlecenia – Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
4.2.5. Umowy zlec. stałe (informatyk. konserwator, sprzątaczka)
4.2.6. Umowy zlecenia – inne (statuetki,wizytacje)
4.2.7. Umowy zlecenia – Komisja Stomatologiczna
4.2.8. Umowy zlecenia – Biuletyn
4.2.9. Umowy zlecenia – Staże podyplomowe
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

95500
50500
40000
4500
6000
45000
522000
15000
110000
3500
3500
160000
200000
9000
16000
5000
12000
10000
2000
1026000
720000
306000
37000
60000
25000
15000
80000
22000
40000
5000
22000
145000
20000

80888
35903
29691
3119
3093
44985
447438
14311
103877
3287
2438
125829
179550
7734
8105
2307
8787
8609
178
931317
725161
206156
34715
23600
17900
12250
68535
12580
15650
1361
19565
140294
13501

84,7
71,1
74,2
69,3
51,6
99,9
85,7
95,4
94,4
93,9
69,7
78,6
89,8
85,9
50,7
46,1
73,2
86,1
8,9
90,8
100,7
67,4
93,8
39,3
71,6
81,7
85,7
57,2
39,1
27,2
88,9
96,8
67,5

kwiecień 2018
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UCHWAŁY OZL
7. AMORTYZACJA
8. POZOSTAŁE KOSZTY
8.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową
8.2. Koszty posiedzeń
8.3. Koszty zjazdu
8.4. Ryczałty telefoniczne
8.5. Szkolenia pracowników
8.6. Darowizny
8.7. Pozostałe koszty operacyjne (wyposażenie)
8.8. Koszty Komisji problemowych
8.8.1. Komisja Stomatologiczna
8.8.2. Komisja Socjalna
8.8.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
8.8.4. Komisja Bioetyczna
8.8.5. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
8.8.6. Koło Seniora
8.8.7. Koło Młodego Lekarza
8.8.8. Komisja Rewizyjna
8.9. Inne koszty
Ogółem koszty
wynik
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała nr 6/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2017 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się zysk netto za 2017 rok
w kwocie 952 627,55 zł (słownie: dzie‑
więćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset
dwadzieścia siedem zł pięćdziesiąt pięć gr)
na zwiększenie Funduszu Statutowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2017 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okrę‑
gowego Rzecznika Odpowiedzialności
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71000
1498000
55000
34000
15000
15000
4000
7000
25000
1193000
200000
200000
465000
12000
235000
60000
20000
1000
150000
3389500
34500

Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2017 rok.

Uchwała nr 8/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KADENCYJNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE VII KADENCJI

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) 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 VII kadencji.

68273
1103893
41314
23613
8986
15000
3618
0
15094
903387
158454
241000
242843
10100
189373
58232
2866
519
92881
2794391
952628

96,2
73,7
75,1
69,5
60,0
100,0
90,5
x
60,4
75,7
79,2
120,5
52,2
84,2
80,6
97,1
14,3
51,9
61,9
82,4
x

§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okrę‑
gowego Sądu Lekarskiego Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała nr 10/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KADENCYJNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE VII KADENCJI

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję‑
cia.

Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie
Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie VII kadencji.

Uchwała nr 9/2018/VIII‑Z

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

§ 2.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA
2017 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

§ 2.

Uchwała nr 11/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2017 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy

VOX MEDICI

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

§ 1.

Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 2.

Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie
Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie VII kadencji.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okrę‑
gowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie za 2017 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KADENCYJNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE VII KADENCJI
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.

Uchwała nr 13/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA 2018 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć budżet Okręgowej Izby Lekar‑
skiej w Szczecinie na 2018 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 1, który stanowi inte‑
gralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję‑
cia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz‑
nia 2018 r.

Budżet Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na 2018 r.
PRZYCHODY
1.1. Składki członkowskie
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów
1.5. Odsetki
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń
1.7. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną
1.8. Inne przychody
RAZEM
Odpisy
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie
Przychód netto
KOSZTY RODZAJOWE
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
1.1. Zużycie materiałów
1.1.1. Materiały biurowe
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa
1.1.3. Inne materiały (środki czyst., mat. konserwacyjne i re
montowe)
1.2. Zużycie energii i gazu
2. USŁUGI OBCE
2.1. Usługi telekomunikacyjne
2.2. Usługi bankowe i pocztowe
2.3. Usługi ubezpieczeniowe
2.4. Usługi konserwacyjne
2.5. Druk i kolportaż biuletynu
2.6. Usługi prawne, doradcze
2.7. Usługi komunalne
2.8. Inne usługi
2.9. Usługi informatyczne
3. PODATKI I OPŁATY
3.1. Podatek od nieruchomości
3.2. Inne opłaty

kwiecień 2018

PLAN 2018 4. WYNAGRODZENIA
3300000 4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych
30000 4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych
220000 4.2.1. Umowy zlecenia – Bioetyka
100000 4.2.2. Umowy zlecenia – Rzecznik
4.2.3. Umowy zlecenia – Sąd
110000
4.2.4. Umowy zlecenia – Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
67000
4.2.5. Umowy zlec. stałe (informatyk. konserwator, sprzątaczka)
140000
4.2.6. Umowy zlecenia – inne (statuetki, wizytacje)
150000
4.2.7. Umowy zlecenia – Komisja Stomatologiczna
4117000
4.2.8. Umowy zlecenia – Biuletyn
4.2.9. Umowy zlecenia – Staże podyplomowe
-505000
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA
3612000
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
7. AMORTYZACJA
PLAN 2018
8. POZOSTAŁE KOSZTY
96000
8.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową
51000
8.2. Koszty posiedzeń
40000
8.3. Koszty zjazdu
5000
8.4. Ryczałty telefoniczne
6000 8.5. Szkolenia pracowników
45000 8.6. Darowizny
502500 8.7. Pozostałe koszty operacyjne (wyposażenie)
15000 8.8. Koszty Komisji problemowych
8.8.1. Komisja Stomatologiczna
90000
8.8.2. Komisja Socjalna
4000
8.8.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
3500
8.8.4. Komisja Bioetyczna
160000
8.8.5. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
200000
8.8.6. Koło Seniora
9000
8.8.7. Koło Młodego Lekarza
16000
8.8.8. Komisja Rewizyjna
5000
10000 8.9. Inne koszty

1112000
800000
312000
40000
60000
25000
15000
80000
25000
40000
5000
22000
160000
20000
71000
1630000
50000
32000
25000
15000
5000
5000
25000
1243000
200000
290000
425000
12000
235000
60000
20000
1000
230000

Ogółem koszty

3601500

wynik

10500

9000
1000
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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UCHWAŁY I APELE OZL
Uchwała nr 14/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE DOPUSZCZALNOŚCI DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przy realizacji wydatków budżetowych
w roku 2018 dopuszcza się deficyt bu‑
dżetowy w wysokości do 10% przycho‑
dów netto, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Decyzje o uruchomieniu środków,
o których mowa w ust. 1, podejmuje
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
na wniosek jej Prezydium.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Uchwała nr 15/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO DOKONYWANIA PRZESUNIĘĆ
WYDATKÓW POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI POZYCJAMI
BUDŻETU

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 168) oraz na
podstawie art. 39 ust. 1 pkt 10 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach le‑
karskich (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 168)
w zw. z § 8 ust. 2 uchwały Nr 44‑03‑IV
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lu‑
tego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki
finansowej samorządu lekarzy, 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 pod‑
jęcia.

Uchwała nr 16/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE OKREŚLENIA WYKAZU FUNKCJI W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE, KTÓRYCH
PEŁNIENIE JEST WYNAGRADZANE

Na podstawie art. 24 pkt 9 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168), Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz funkcji w Okręgowej
Izbie Lekarskiej w Szczecinie pochodzą‑
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cych z wyboru, których pełnienie jest
wynagradzane. Wykaz stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Okręgową Radę Lekarską
w Szczecinie do określenia zasad i wy‑
sokości wynagrodzenia osób pełniących
funkcje, o których mowa w ust. 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały 16/2018/VIII‑Z
WYKAZ FUNKCJI W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE, KTÓRYCH PEŁNIENIE JEST WYNAGRADZANE

1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej OIL w Szczecinie.
2. Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpo‑
wiedzialności Zawodowej OIL w Szcze‑
cinie.
3. Członkowie Okręgowego Sądu Lekar‑
skiego OIL w Szczecinie.

Uchwała nr 17/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW ORGANÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
I OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZECINIE VIII
KADENCJI 2018‑2022

Na podstawie art. 24 pkt 6 i art. 12 ust. 3
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 168)
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 Leka‑
rzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb le‑
karskich, 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 2016r.), w związku z § 6
ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 3 Sta‑
tutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze‑
cinie, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się liczbę członków organów
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci‑
nie oraz członków Okręgowej Komisji
Wyborczej w Szczecinie VIII kadencji
2018‑2022, z zachowaniem parytetów
reprezentatywności lekarzy i lekarzy
dentystów:
1) Okręgowa Rada Lekarska – 30 człon‑
ków, w tym: 22 lekarzy i 8 lekarzy
dentystów,
2) Zastępcy Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej – 29
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

Zastępców, w tym: 22 lekarzy i 7 le‑
karzy dentystów,
3) Okręgowy Sąd Lekarski – 16 człon‑
ków, w tym: 12 lekarzy i 4 lekarzy
dentystów,
4) Okręgowa Komisja Rewizyjna – 5
członków, w tym: 4 lekarzy i 1 lekarz
dentysta,
5) Okręgowa Komisja Wyborcza – 5
członków, w tym: 4 lekarzy i 1 lekarz
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.

Uchwała nr 18/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE ZMIANY „REGULAMINU ORGANIZACJI
I TRYBU DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE”

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W „Regulaminie organizacji i trybu
działania Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie”, stanowiącym załącznik nr
1 do uchwały Nr 7/2010/VI‑Z OZL OIL
w Szczecinie, zmienionym uchwałą nr
6/2014/VII‑Z, wprowadza się następują‑
ce zmiany:
1. W § 6 ust. 1 kropkę zastępuje się przecin‑
kiem i dodaje:„z zastrzeżeniem ust. 3.”
2. W § 6 za ust. 2 dodaje się kolejny ust.
3 w brzmieniu:
„3. W sprawach wymagających pod‑
jęcia uchwały lub zajęcia stanowiska
pomiędzy posiedzeniami Rady, Pre‑
zes ORL może zarządzić dyskusję
lub głosowanie za pomocą środków
porozumiewania się na odległość.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

APEL nr 1/2018/VIII‑Z

DO PRZYSZŁEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O UTWORZENIE MINIMUM CZTERECH OKRĘGÓW WYBORCZYCH
LEKARZY SENIORÓW ORAZ MINIMUM DWÓCH OKRĘGÓW
WYBORCZYCH LEKARZY DENTYSTÓW SENIORÓW

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie apeluje do
przyszłej Okręgowej Komisji Wyborczej
o utworzenie minimum czterech okrę‑
gów wyborczych lekarzy seniorów oraz

VOX MEDICI

APELE I STANOWISKA OZL
minimum dwóch okręgów wyborczych
lekarzy dentystów seniorów.
Malejąca liczba lekarzy i lekarzy den‑
tystów chcących pracować dalej dla śro‑
dowiska powoduje, że marnowany jest
potencjał wielu koleżanek i kolegów, któ‑
ry mógłby być z pożytkiem wykorzysty‑
wany. Aktualnie mamy do czynienia, że
w 17 rejonach lekarskich nie odbyły się
wybory i w wielu tych rejonach mandaty
lekarzy seniorów zostały zmarnowane.
Sytuacja ta powoduje wyraźne zabu‑
rzenie parytetu, co wydaje się szkodliwe
dla wszystkich.

APEL nr 2/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE POPRAWY OPIEKI SENIORALNEJ LEKARZY
EMERYTÓW

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie, mając na wzglę‑
dzie poprawę opieki senioralnej lekarzy
emerytów, apeluje o rozważenie utworze‑
nia „Dziennego domu Seniora”.

APEL nr 3/2018/VIII‑Z

DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE DZIAŁANIA SYSTEMU SMK

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie apeluje do Mini‑
stra Zdrowia o podjęcie pilnych działań
zmierzających do zasadniczego uspraw‑
nienia funkcjonowania Systemu Moni‑
torowania Kształcenia Pracowników Me‑
dycznych (SMK).
Doświadczenia lekarzy i lekarzy den‑
tystów korzystających z SMK od czasu
jego uruchomienia wskazują na liczne
niedociągnięcia utrudniające prawidłowe
i sprawne korzystanie z systemu.
Liczne błędy pojawiają się chociażby
w polach odnoszących się do uprawnień
zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.
W wielu przypadkach polom tym nie zo‑
stał przypisany prawidłowy format. Ponad‑
to w przypadku niektórych z pól możliwe
byłoby wprowadzenie rozwijanej listy do
wyboru (np. pole wyboru właściwej izby
lekarskiej – obecnie należy je wypełniać
ręcznie), co przyspieszyłoby wykonywanie
poszczególnych operacji w systemie. Tego
rodzaju rozwiązania powodują również
pewnego rodzaju dowolność w wypełnia‑
niu poszczególnych pól, co rodzi koniecz‑
ność manualnej weryfikacji zdecydowa‑
nej większości poprawnie wypełnionych
wniosków, które system z założenia powi‑
nien weryfikować automatycznie.

APEL nr 4/2018/VIII‑Z

DO MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ORAZ PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE ELEKTRONICZNYCH ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

kwiecień 2018

WYSTAWIANYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY
USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie apeluje do Mini‑
stra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o podjęcie niezbędnych
działań zmierzających do zmiany zasad
działania Platformy Usług Elektronicz‑
nych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(PUE ZUS) w zakresie wystawianych
przez lekarzy i lekarzy dentystów elektro‑
nicznych zwolnień lekarskich.
Należy zauważyć, iż utworzona na
podstawie art. 55 i nast. ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie‑
niężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1368 z późn. zm.) Plat‑
forma Usług Elektronicznych ZUS daje
obecnie możliwość wystawienia elektro‑
nicznego zwolnienia lekarskiego po zalo‑
gowaniu się przez zainteresowanego le‑
karza lub lekarza dentystę na jego indywi‑
dualny profil w PUE ZUS. Jednocześnie
podkreślić trzeba, że zalogowanie się do
przedmiotowego konta jest równoznacz‑
ne z uzyskaniem dostępu do pozostałych
danych lekarza zapisanych w PUE ZUS.
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie zaznacza, iż
w przypadku zwolnień w wersji papiero‑
wej dotychczasowa praktyka lekarzy wy‑
konujących zawód w podmiotach leczni‑
czych, jak i tych udzielających świadczeń
w ramach praktyk zawodowych polega na
zleceniu wypełnienia druku zwolnienia
przez personel pomocniczy. Co, biorąc
pod uwagę liczbę zaświadczeń lekarskich
wystawianych przez lekarzy każdego
dnia, wydaje się w pełni uzasadnione.
Z uwagi na powyższe zasadne wydaje
się dokonanie stosownych modyfikacji
aplikacji PUE ZUS, tak aby umożliwić
uzyskanie przez lekarza lub lekarza den‑
tystę wsparcia personelu pomocniczego
również w przypadku wystawiania zwol‑
nień lekarskich w formie elektronicznej.
W tym celu możliwe byłoby wprowadzenie
odrębnego logowania tylko do tej części
systemu, która dedykowana jest wystawia‑
niu elektronicznych zwolnień lekarskich.
Innym rozwiązaniem mogłoby być także
wprowadzenie możliwości utworzenia
przez lekarza tzw. podkonta przeznaczo‑
nego dla konkretnej osoby zatrudnianej
przez lekarza lub z nim współpracującej.
Podjęcie powyższych działań wydaje
się konieczne również w kontekście prze‑
widzianego przez Ministra Zdrowia w za‑
kresie świadczeń finansowanych ze środ‑
ków publicznych stanowiska sekretarki
‑asystenta medycznego, której zadaniem
będzie przejęcie administracyjnych obo‑
wiązków lekarzy i pielęgniarek.

Jednocześnie Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
podkreśla, iż na gruncie obowiązujących
przepisów prawa w dalszym ciągu na
równi z elektronicznymi zwolnieniami le‑
karskimi traktowane są zwolnienia w do‑
tychczasowej – papierowej formie. Tym‑
czasem w ostatnim czasie obserwuje się
znaczne ograniczanie przez ZUS dostęp‑
ności bloczków ZUS ZLA. Wprowadzane
przez ZUS limity wydawanych bloczków
są zbyt restrykcyjne. Nie wszyscy lekarze
posiadają bowiem w swoich gabinetach
systemy informatyczne wystarczające do
sprawnego wystawiania zwolnień elektro‑
nicznych. Z uwagi na powyższe Okręgowy
Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie apeluje
do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecz‑
nych o nieograniczanie lekarzom dostępu
do bloczków zaświadczeń lekarskich.

STANOWISKO nr 1/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE PROTESTU LEKARZY REZYDENTÓW

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie składa po‑
dziękowania lekarzom rezydentom za
organizację i przeprowadzenie protestu
głodowego, akcji wypowiadania klauzul
opt‑out, w tym wypowiadania niezgod‑
nych z prawem pracy odrębnych umów
cywilnoprawnych na pełnienie dyżurów
medycznych, które zakończyły się wy‑
pracowaniem porozumienia z Ministrem
Zdrowia, oraz oferuje pomoc, celem doj‑
ścia do uzyskania aktów wykonawczych
do wypracowanego porozumienia.

STANOWISKO nr 2/2018/VIII‑Z

W SPRAWIE ALTERNATYWNYCH PSEUDONAUKOWYCH
METOD LECZENIA

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie wyraża za‑
niepokojenie postępującym trendem do
rozpowszechniania informacji o pseudo‑
naukowych metodach leczenia oraz ich
stosowania przez społeczeństwo. Pacjen‑
ci, nieposiadający często dostatecznego
medycznego rozeznania, stosują metody
mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia,
zwłaszcza gdy stosowane są zamiast me‑
tod i środków o potwierdzonej naukowo
skuteczności terapeutycznej.
Nie ma wątpliwości, iż propagowanie
tego rodzaju metod leczenia jest w zdecydo‑
wanej większości przypadków elementem
działalności mającej na celu czerpanie zy‑
sku ze sprzedaży publikacji czy preparatów
o niepotwierdzonej skuteczności leczniczej.
Ponadto poglądy w tym zakresie – w znako‑
mitej większości absurdalne – są najczęściej
rozpowszechniane przez osoby nieposiada‑
jące żadnego wykształcenia medycznego.
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STANOWISKA OZL I OBWIESZCZENIA OKW
Mając na uwadze powyższe, Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie zwraca uwagę, że stosowa‑
nie przez lekarzy pseudonaukowych me‑
tod leczenia jest niezgodne z art. 4 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka‑
rza i lekarza dentysty, na podstawie które‑
go lekarz ma obowiązek wykonywać zawód
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej, dostępnymi mu metodami
i środkami zapobiegania, rozpoznawania
i leczenia chorób, zgodnie z zasadami ety‑
ki zawodowej oraz z należytą starannością.
Jednocześnie apeluje się również do
pacjentów, aby korzystali z porad u leka‑
rzy, nie zaś u osób nieposiadających wie‑
dzy medycznej. Natomiast w przypadku
korzystania z informacji powszechnie do‑
stępnych apeluje się o weryfikację jakości
źródła ich pochodzenia.

O B W I E S Z C Z E N I E Nr 1

PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 16.04.2018 R.
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 2018, poz. 168), w związku z §
30 ust. 2 i 45 ust. 1 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, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regu‑
laminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoły‑
wania członków tych organów i osób zajmu‑
jących stanowiska w tych organach oraz wy‑
borów komisji wyborczych (obwieszczenie
Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca
2016 r.), obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów
na Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgo‑
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie w dniu
24 marca 2018 r. na Prezesa Okręgowej
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekar‑
skiej w Szczecinie na okres VIII kadencji
(2018‑2022) została wybrana:
dr n. med. Magda Wiśniewska.

O B W I E S Z C Z E N I E Nr 2

PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 16.04.2018 R.
O WYNIKACH WYBORÓW NA STANOWISKO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
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Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.
Dz.U. z 2018, poz. 168), w związku z § 30
ust. 2 i 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, na stanowiska w or‑
ganach i trybu odwoływania członków tych
organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji wy‑
borczych, stanowiącego załącznik do uchwa‑
ły nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia
29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na sta‑
nowiska w organach i trybu odwoływania
członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/
VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.),
obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów
na Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgo‑
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie w dniu
24 marca 2018 r. na Okręgowego Rzecz‑
nika Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
na okres VIII kadencji (2018‑2022) zo‑
stał wybrany:
prof. dr hab. n. med. Jacek Różański.

O B W I E S Z C Z E N I E Nr 3

PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 16.04.2018 R. 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 2018, poz. 168), w związku z §
30 ust. 2 i 45 ust. 1 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, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regu‑
laminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoły‑
wania członków tych organów i osób zajmu‑
jących stanowiska w tych organach oraz wy‑
borów komisji wyborczych (obwieszczenie
Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca
2016 r.), obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów
na Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgo‑
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie w dniu
24 marca 2018 r. na członków Okręgowej
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekar‑
skiej w Szczecinie na okres VIII kadencji
(2018‑2022) zostali wybrani:
1. Michał Bielewicz (lek.)
2. Michał Bulsa (lek.)
3. Aneta Cymbaluk‑Płoska (lek.)
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4. Sławomir Cyprys (lek.)
5. Grzegorz Czajkowski (lek.)
6. Zenon Czajkowski (lek.)
7. Karolina Dudka (lek. dent.)
8. Wiesława Fabian (lek.)
9. Maciej Górski (lek. dent.)
10. Adam Kozłowski (lek. dent.)
11. Wiesław Kupiński (lek.)
12. Magdalena Mączka (lek.)
13. Mariusz Pietrzak (lek.)
14. Karol Ptak (lek.)
15. Krzysztof Rękawek (lek.)
16. Maciej Romanowski (lek.)
17.	Agnieszka Ruchała‑Tyszler (lek. dent.)
18. Rafał Rzepka (lek.)
19. Franciszka Siadkowska (lek.)
20. Krzysztof Sommerfeld (lek.)
21. Tadeusz Sulikowski (lek.)
22. Iwona Szydłowska (lek.)
23. Małgorzata Szydłowska (lek. dent.)
24. Monika Szymańska (lek.)
25. Jerzy Szymczak (lek. dent.)
26. Łukasz Tyszler (lek. dent.)
27. Beata Urbańska (lek. dent.)
28. Jerzy Wiatrow (lek.)
29. Mariusz Zarzycki (lek.)
30. Marleta Zienkiewicz (lek.).

O B W I E S Z C Z E N I E Nr 4

PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA
16.04.2018 R. O WYNIKACH WYBORÓW NA ZASTĘPCÓW
OKRĘGOWEGO 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 2018, poz. 168), w związku z § 30
ust. 2 i 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, na stanowiska w or‑
ganach i trybu odwoływania członków tych
organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji wy‑
borczych, stanowiącego załącznik do uchwa‑
ły nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia
29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na sta‑
nowiska w organach i trybu odwoływania
członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/
VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.),
obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wybo‑
rów na Okręgowym Zjeździe Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
w dniu 24 marca 2018 r. na Zastępców
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial‑
ności Zawodowej Okręgowej Izby Lekar‑
skiej w Szczecinie na okres VIII kadencji
(2018‑2022) zostali wybrani:
1. Paweł Andersz (lek. dent.)
2. Małgorzata Białek (lek. dent.)
3. Katarzyna Bobrek‑Lesiakowska (lek.)

VOX MEDICI

OBWIESZCZENIA OKW
4. Radosław Drozd (lek.)
5. Paweł Gonerko (lek.)
6. Wojciech Halec (lek.)
7. Michał Kordaczuk (lek.)
8. Marta Kuczak‑Wójtowicz (lek.)
9. Piotr Litwin (lek. dent.)
10. Ireneusz Mazurski (lek.)
11. Paweł Rawski (lek. dent.)
12. Jerzy Sieńko (lek.)
13. Joanna Sołek‑Pastuszka (lek.)
14. Liliana Szyszka‑Sommerfeld (lek. dent.)
15. Matylda Trusewicz (lek. dent.)
16. Ireneusz Walaszek (lek.)
17. Aneta Zasieczna‑Krzynowek (lek. dent.)
18. Samir Zeair (lek.).

O B W I E S Z C Z E N I E Nr 5

PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 16.04.2018 R. O WYNIKACH
WYBORÓW NA CZŁONKÓW OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO 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 2018, poz. 168), w związku z §
30 ust. 2 i 45 ust. 1 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, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regu‑
laminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoły‑
wania członków tych organów i osób zajmu‑
jących stanowiska w tych organach oraz wy‑
borów komisji wyborczych (obwieszczenie
Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca
2016 r.), obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów
na Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgo‑
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie w dniu
24 marca 2018 r. na członków Okręgo‑
wego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie na okres VIII ka‑
dencji (2018‑2022) zostali wybrani:
1. Artur Baraniak (lek.)
2. Agnieszka Biczysko‑Mokosa (lek.)
3. Marek Bilar (lek.)
4. Agnieszka Brodowska (lek.)
5. Anita Chudecka‑Głaz (lek.)
6. Maria Domańska‑Wiktor (lek. dent.)
7. Katarzyna Grocholewicz (lek. dent.)
8. Konrad Jarosz (lek.)
9. Robert Kowalczyk (lek.)
10. Krzysztof Kozak (lek.)
11. Bartosz Kubisa (lek.)
12. Ewa Marzec‑Lewenstein (lek.)
13. Marek Mokosa (lek.)
14. Ewa Sobolewska (lek. dent.)
15. Andrzej Starczewski (lek.)
16. Halina Teodorczyk (lek. dent.).

O B W I E S Z C Z E N I E Nr 6

PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 16.04.2018 R. 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 2018, poz. 168), w związku z § 30
ust. 2 i 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, na stanowiska w or‑
ganach i trybu odwoływania członków tych
organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji wy‑
borczych, stanowiącego załącznik do uchwa‑
ły nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia
29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na sta‑
nowiska w organach i trybu odwoływania
członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/
VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.),
obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów
na Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgo‑
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie w dniu
24 marca 2018 r. na członków Okręgowej
Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Le‑
karskiej w Szczecinie na okres VIII ka‑
dencji (2018‑2022) zostali wybrani:
1. Katarzyna Blicharska‑Czubara (lek.)
2. Ewa Kiedrowska (lek.)
3. Jan Markowicz (lek. dent.)
4. Wiesław Sarapak (lek.)
5. Małgorzata Wiatrow (lek.).

O B W I E S Z C Z E N I E Nr 7

PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 16.04.2018 R. O WYNIKACH WYBORÓW NA DELEGATÓW NA KRAJOWY ZJAZD
LEKARZY 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 2018, poz. 168), w związku z §
30 ust. 2 i 45 ust. 1 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, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regu‑
laminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoły‑
wania członków tych organów i osób zajmu‑
jących stanowiska w tych organach oraz wy‑
borów komisji wyborczych (obwieszczenie
Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca
2016 r.), obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów
na Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgo‑
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie w dniu
24 marca 2018 r. na Delegatów na Krajo‑
wy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekar‑
skiej w Szczecinie na okres VIII kadencji
(2018‑2022) zostali wybrani:
1. Michał Bulsa (lek.)
2. Sławomir Cyprys (lek.)
3. Grzegorz Czajkowski (lek.)
4. Maciej Górski (lek. dent.)
5. Wojciech Halec (lek.)
6. Konrad Jarosz (lek.)
7. Wiesław Kupiński (lek.)
8. Mariusz Pietrzak (lek.)
9. Agnieszka Ruchała‑Tyszler (lek. dent.)
10. Iwona Szydłowska (lek.)
11. Mateusz Szyntor (lek.)
12. Halina Teodorczyk (lek. dent.)
13. Łukasz Tyszler (lek. dent.)
14. Magda Wiśniewska (lek.)
15. Mariusz Zarzycki (lek.)
16. Marleta Zienkiewicz (lek.).

O B W I E S Z C Z E N I E Nr 8

PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 16.04.2018 R. 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 2018, poz. 168), w związku z §
30 ust. 2 i 45 ust. 1 Regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania człon‑
ków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wybo‑
rów komisji wyborczych, stanowiącego
załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego
Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie 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 (obwieszczenie Nr 7/16/VII
Prezesa NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), ob‑
wieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów
na Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgo‑
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie w dniu
24 marca 2018 r. na członków Okręgowej
Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Le‑
karskiej w Szczecinie na okres VIII ka‑
dencji (2018‑2022) zostali wybrani:
1. Sławomir Cyprys (lek.)
2. Wiesław Kupiński (lek.)
3. Agnieszka Ruchała‑Tyszler (lek. dent.)
4. Iwona Szydłowska (lek.)
5. Agnieszka Żukiewicz (lek.).

 Pełna treść publikowanych dokumentów znajduje się na http://www.oil.szczecin.pl/bip
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Wspomnienie o doktorze
Bogdanie Barteckim

W

dniu 23 stycznia 2018 roku odszedł na
wieczny dyżur dr nauk medycznych Bog‑
dan Bartecki, wspaniały człowiek i lekarz,
który prawie całe swoje zawodowe życie
związał ze szpitalem dziecięcym w Szczecinie przy ul.
Św. Wojciecha.
Doktor Bartecki urodził się 19 kwietnia 1925 roku
w Krotoszynie jako czwarte dziecko w dziesięcioosobo‑
wej rodzinie urzędnika powiatowego. We wspomnie‑
niach rodziny „od najmłodszych lat był pedantem
i bardzo poukładanym dzieckiem, z którym nie było
problemów”. W siódmym roku życia rozpoczął naukę
w Szkole Podstawowej, a po ukończeniu sześciu klas
wstąpił do miejscowego Państwowego Gimnazjum.
Naukę przerwał wybuch drugiej wojny światowej
w 1939 roku. Lata okupacji spędził wraz z rodzica‑
mi w Krotoszynie. Od 1940 roku aż do wyzwolenia
pracował jako pomocnik w warsztacie stolarskim.
Wśród pamiątek rodzinnych z tego okresu zachowa‑
ły się wykonane przez niego meble: szafa, stoliczek
na nici i krzesła. Od chwili uruchomienia, w lutym
1945 roku, Gimnazjum i Liceum w Krotoszynie kon‑
tynuował, przerwaną przez wojnę, naukę. W maju
1947 roku ukończył Liceum o profilu matematyczno
‑przyrodniczym i otrzymał świadectwo dojrzałości.
Z braku miejsc nie dostał się na Wydział Lekarski
Uniwersytetu AM w Poznaniu i przez rok studiował
biologię. W 1948 roku po ponownym zdaniu egzaminu
wstępnego rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim.
W czasie studiów aktywnie uczestniczył w pracach
Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii.
W czasie ferii letnich pracował w szpitalach tereno‑
wych, pełniąc funkcje pielęgniarza, laboranta czy też
p.o. lekarza asystenta. Studia ukończył 21.08.1953
roku, otrzymując dyplom lekarski. Po nieskutecz‑
nych odwołaniach, nakazem Komisji Przydziału
Pracy, w dniu 01.12.1953 roku został skierowany
do pracy w Szpitalu Powiatowym w Nowogardzie.
Stamtąd, decyzją Wydziału Zdrowia w Szczecinie,
został w dniu 15.01.1954 roku przeniesiony do Szpi‑
tala Dziecięcego na terenie Państwowego Ośrodka
Szkolno‑Wychowawczego w Policach dla dzieci i mło‑
dzieży uchodźców greckich i macedońskich. Zakres
obowiązków w tym ośrodku obejmował ogólną opie‑
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kę zdrowotną, profilaktykę, leczenie ambulatoryjne
i prowadzenie chorych hospitalizowanych.
W maju 1955 roku na własną prośbę, zgodnie
ze swoimi zainteresowaniami, został zatrudniony
w oddziale chirurgiczno‑ortopedycznym Szpitala
Dziecięcego w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha
i dodatkowo w przyszpitalnym ambulatorium chirur‑
gicznym. W 1961 roku uzyskał tytuł specjalisty II°
w zakresie chirurgii dziecięcej. Duża liczba pacjentów
urazowo‑ortopedycznych spowodowała uruchomie‑
nie w 1964 roku 20‑łóżkowego pododdziału urazowo
‑ortopedycznego, którego prowadzenie powierzono
doktorowi Barteckiemu. Na bazie tego pododdziału
w 1966 roku powstała pierwsza w Szczecinie Klinika
Ortopedii Pomorskiej Akademii Medycznej pod kierow‑
nictwem prof. Tomasza Żuka. W związku z tym doktor
Bartecki przeszedł na etat pracownika naukowego PAM
i zajął się pracą dydaktyczno‑naukową i usługową oraz
rozpoczął specjalizację z ortopedii. Egzamin specjali‑
zacyjny zdał w 1969 roku, uzyskując tytuł specjalisty
II° chirurgii ortopedycznej. W 1973 roku uzyskał tytuł
doktora nauk medycznych po obronie pracy doktorskiej
pod tytułem: „Aktywizacja dzieci porażonych po cho‑
robie Heinego‑Medina”. W czasie pracy w klinice był
aktywnym członkiem zarządu szczecińskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii.
W kwietniu 1974 roku wrócił na etat Miejskiego
Szpitala Dziecięcego, dzieląc ten etat na pracę w od‑
dziale chirurgii dziecięcej i kontynuowanie prowa‑
dzenia Poradni Usprawniania Leczniczego dla Dzieci
i Młodzieży. Kierowanie tą Poradnią, zwaną począt‑
kowo Poradnią Rehabilitacyjną dla dzieci po chorobie
Heinego‑Medina, objął w 1957 roku i prowadził do
01.05.1992 roku, mimo przejścia na emeryturę w dniu
01.01.1991 roku. W ciągu tego okresu doprowadził
do znacznej rozbudowy bazy lokalowej Poradni, wy‑
posażenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny zgodnie
z wymogami oraz zatrudnienia odpowiednio do potrzeb
personelu: magistrów rehabilitacji i fizjoterapeutów.
Pracując w Poradni, w sposób szczególny zajmował się
kompleksowym usprawnianiem przypadków dziecięcego
porażenia mózgowego w postaci instruktażu, zabiegów
i ćwiczeń metodycznych, kierowania na leczenie sana‑
toryjne i ustalania wskazań do leczenia operacyjnego,
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które w części przeprowadzał w ramach zatrudnie‑
nia w oddziale chirurgicznym. Swoje umiejętności
doskonalił na licznych kursach specjalistycznych
i dokształcających z zakresu chirurgii dziecięcej,
ortopedii i rehabilitacji w Warszawie, Poznaniu, Kon‑
stancinie, Świebodzinie i Zagórzu. Rezultaty swojej
pracy prezentował na posiedzeniach lekarskich to‑
warzystw naukowych oraz w 10 publikacjach.
Równolegle z pracą w wymienionych wcze‑
śniej placówkach w okresie od 01.09.1959 roku
nieprzerwanie do lipca 1998 roku był założycielem,
organizatorem i kierownikiem Działu Rehabilitacji
w Specjalnym Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym dla
Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach.
W ośrodku tym, pierwszej tego typu placówce
oświatowej w kraju, wraz z zespołem rehabilitan‑
tów i fizjoterapeutów wypracował swoisty model re‑
walidacji dziecka niepełnosprawnego. Utrzymując
stałą współpracę z Kliniką Ortopedii w Szczecinie
(konsultacje, leczenie operacyjne), doprowadził do
uruchomienia na terenie Ośrodka oddziału łóżko‑
wego dla wychowanków po leczeniu operacyjnym
oraz wymagających intensywnej rehabilitacji.
Za swoją aktywność i zaangażowanie w pracy
zawodowej był wielokrotnie wyróżniany przez wła‑
dze państwowe i resortowe, m.in.: Złotym Gryfem
Pomorskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

Odznaką za wzorową pracę w Służbie Zdrowia, Me‑
dalem 40‑lecia, Medalem im. dr. Henryka Jordana
oraz licznymi dyplomami uznaniowymi.
Czynnie uczestniczył w działalności charyta‑
tywnej jako współzałożyciel i aktywny członek Sto‑
warzyszenia Lions Club Police.
W życiu prywatnym był miłośnikiem muzyki
klasycznej i w prawie każdy piątek można było go
spotkać na koncercie w Filharmonii Szczeciń‑
skiej. Uprawiał czynnie turystykę i krajoznawstwo,
uczestnicząc w wielu wyprawach i rajdach krajo‑
wych i zagranicznych. Od 1956 roku był aktywnym
członkiem PTTK, działał m.in. w zarządzie Klubu
Tatrzańskiego.
Mimo olbrzymiej wiedzy i umiejętności zawo‑
dowych był człowiekiem skromnym, koleżeńskim,
wyrozumiałym i życzliwym. Dzięki jego pracy setki
dzieci z wadami rozwojowymi i nabytymi deformacja‑
mi narządu ruchu uzyskały zdolność samodzielnego
chodzenia i samoobsługi.
Pożegnaliśmy doktora Bogdana Barteckiego
w sobotę 27 stycznia na cmentarzu komunalnym
w Krotoszynie, gdzie w rodzinnym grobie złożono
urnę z jego prochami, ale w naszej pamięci pozo‑
stanie na zawsze. Cześć Jego pamięci.
Stanisław Paradowski

Wspomnienie o lekarzu
Andrzeju Minkowskim

W

dniu 7.03.2018 r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pożegnaliśmy naszego Kolegę,
lek. dent. Andrzeja Minkowskiego byłego członka Komisji Stomatologicznej Okręgowej
Rady Lekarskiej. Pożegnaliśmy nie tylko zaangażowanego działacza samorządowego,
ale przede wszystkim kolegę obdarzonego niezwykłym darem ciętej riposty i zwięzłego
dowcipu. Będzie nam Ciebie brakowało.
Cześć Twojej pamięci
Zbyszek Hamerlak
Halina Teodorczyk
Halina Ey‑Chmielewska
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1%
Los sprawił, że dr Iwona Kamińska
znalazła się w trudnej sytuacji
życiowej. W obliczu ciężkiej choroby
TWOJA POMOC w tym momencie
jest PILNIE NIEZBĘDNA...
Proszę, pomóż w zbiórce środków
na rehabilitację dr Iwony.
Liczy się każdy dzień
i każda godzina

Fundacja „Pokoloruj Świat” w Koszalinie
nr konta (PKO BP):
54 1020 2791 0000 7802 0207 2510
KRS 0000241746
Koniecznie należy dopisać:
dla dr Iwony Kamińskiej
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Aktywność ﬁzyczna

jako lek.

Punkt widzenia Ekspertów.

2 czerwca 2018
godz. 10.00 – 15.00

Netto Arena

ul. Władysława Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin

Organizator: Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM Szczecin
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Komitet naukowy:
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. Kazimierz Ciechanowski

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Magda Wiśniewska

prof. Marcin Słojewski
prof. Leszek Domański
dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska
dr hab. n. med. Marek Prech
dr n. med. Jarosław Krzywański
dr n. med. Wojciech Marlicz
dr n. med. Igor Łoniewski

mgr Beata Dąbrowska
mgr Robert Szych

Partner konferencji:

4 SANPROBI MARATON SZCZECIŃSKI
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