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Wojskowy Instytut Medyczny Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Polska Federacja 
Stowarzyszeń Chorych 
na Astmę, Alergię i POChP

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, 
Alergię i POChP

mają zaszczyt zaprosić na VII konferencję naukową
im. gen. bryg. dr. hab. med. Wojciecha Lubińskiego

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Dum Spiro Spero

Pod patronatem 
Ministra Zdrowia

dr. n. med. Konstantego Radziwiłła

Światowej Organizacji Zdrowia

21 kwietnia 2017 
godz. 10:00-15:15

Aula
Wojskowego Instytutu Medycznego

Warszawa, ul. Szaserów 128

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Czas płynie nieubłaganie szyb-
ko i wielkimi krokami zbliżamy się 
do jubileuszu 30-lecia działalności 
samorządu lekarskiego Wojsko-
wej Izby Lekarskiej. Aby ocalić od 
zapomnienia  pamięć o ludziach, 
którzy go tworzyli, zdarzeniach 
i okolicznościach powstania pierw-
szych samorządowych struktur 
wojskowej służby zdrowia, przygo-
towujemy  jubileuszową monografię 
poświęconą  historii Wojskowej Izby 
Lekarskiej.

Zebranie materiałów do tego 
wydawnictwa będzie trudne bez 
Waszej pomocy, Koleżanki i Ko-
ledzy, bezpośredni uczestnicy 
tamtych wydarzeń.  Wasze wspo-
mnienia, notatki, przemyślenia, czę-
sto osobiste refleksje, posiadane 
zdjęcia i dokumenty   są bezcenne 
do przedstawienia rzetelnej prawdy 

historycznej oraz zobrazowania 
genezy i działalności  naszego 
samorządu.

Zwracam się do Państwa 
z wielką prośbą o nadsyłanie na  
adres naszej izby pamiątek, do-
kumentów, fotografii, wspomnień, 
pamiętników  i notatek związanych 
z powstaniem i działalnością  Woj-
skowej Izby lekarskiej. Bezcenne 
byłyby dla nas spisane lub  nagra-
ne relacje bezpośrednie i osobiste 
refleksje uczestników tamtych 
wydarzeń. Jeśli niektóre z mate-
riałów mają dla Państwa znaczenie 
osobiste i pragniecie je zatrzymać 
w archiwum domowym, prosimy 
o zaznaczenie i opatrzenie prze-
syłki adresem zwrotnym. Po wy-
korzystaniu zostaną one odesłane 
do nadawcy. Pozostałe materiały  
będą zabezpieczone, opisane, 
skatalogowane i przechowywane 
w archiwum naszej izby .

Apel do członków WIL
Z nadzieją na zrozumienie i sze-

roki odzew pozostaję z wyrazami 
szacunku.

Przewodniczący Komisji Historycznej 
Wojskowej Izby Lekarskiej,

Członek Rady Programowej  
Ośrodka Historycznego  

Naczelnej Izby Lekarskiej
mjr rez. dr n. med.  Kazimierz JAnICKI 

Ewentualne informacje: 
tel. 601 82 05 73
e-mail: kazikjanicki@wp.pl
Materiały proszę przesyłać na 
adres: 
Wojskowa Izba Lekarska
ul. Koszykowa 78
00-909 Warszawa 
e-mail: wojsko@hipokrates.org

Zjazd Absolwentów 
X kursu WAM

Zapraszamy wszystkich Ko-
legów – absolwentów X kur-
su WAM do wzięcia udziału 
w zjeździe z okazji 50-lecia 
rozpoczęcia studiów. Zjazd od-
będzie się w Hotelu Magellan 
w Bronisławowie nad Zale-
wem Sulejowskim w dniach 
16-18.06.2017 r. 

Proszę o kontakt wszystkich 
zainteresowanych i niezain-
teresowanych absolwentów 
X kursu.

Andrzej KASZUBA 
andrzej.kaszuba@umed.

lodz.pl 
tel. 603-544-222

Zlot weteranów  
XXI kursu WAM

Zapraszamy wszystkich 
kolegów XXI kursu WAM 
do wzięcia udziału w IV zlo-
cie w dniach 8-10.09.2017 r. 
w Dźwirzynie.

Proszę o kontakt wszystkich 
zainteresowanych weteranów 
XXI kursu.

Adam AnTOnIK
nzozort-med@poczta.jzk.pl

tel.502 329 189
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Od Redakcji
Szanowni Państwo,

Przede wszystkim muszę Was 
przeprosić. W poprzednim numerze, 
w dziale „Od Redakcji” napisałam, 
że Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała 15 grudnia. Wyda-
rzenie to miało miejsce 15 stycznia 
2017 r., 15 grudnia ub.r. jeszcze 
nic się nie działo. Za błąd bardzo 
przepraszam.

Natomiast 20 stycznia br. Rada 
Lekarska WIL podjęła uchwałę 

Szanowne Koleżanki i Koledzy.
W chwili, kiedy piszę te słowa 

część z Was przebywa jeszcze ze 
swoimi dziećmi lub też wnukami na 
feriach, część oddaje się zimowemu 
szaleństwu, często w ościennych 
krajach a życie samorządowe toczy 
się dalej i nieustannie dzieje się coś 
nowego, co nas nieraz zaskakuje. 
Jak już wspominałem, zgodnie 
z zapowiedzią Pani premier Beaty 
Szydło oraz ministra zdrowia kol. dr. 
Konstantego Radziwiłła rok 2017 r. 
będzie rokiem przełomowym w re-
formowaniu systemu ochrony 
zdrowia. Z obszernej dyskusji i ko-
mentarzy na medycznych portalach 
internetowych wynika, że rząd jest 
tak mocno zdeterminowany wpro-
wadzaniem zmian w systemie, iż 
nie bierze pod uwagę wielu krytycz-
nych uwag środowisk medycznych 
i opiniotwórczych zajmujących się 
ochroną zdrowia.

Do przyjemniejszych dla nasze-
go środowiska medycznego rzeczy, 
należy zaliczyć piękną uroczystość, 
która miała miejsce 27 stycznia 
2017 r. na Uniwersytecie Medycz-
nym w Łodzi. A mianowicie była 
to gala wręczenia dyplomów dla 
absolwentów Wydziału Wojskowo- 

-Lekarskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi, podczas której 58 ab-
solwentów w mundurach otrzymało 
dyplomy lekarza. To po raz pierwszy 
tak duża liczba absolwentów w mun-
durach od czasu likwidacji Wojsko-
wej Akademii Medycznej. O randze 

uroczystości świadczy chociażby 
obecność gości honorowych, którzy 
ją uświetnili, a byli to: Podsekretarz 
Stanu w MON prof. Wojciech Fał-
kowski, Szef Departamentu Kadr 
MON – Pan Radosław Peterman, 
Szef Departamentu Wojskowej 
Służby Zdrowia MON – gen. bryg. dr 
med. Stanisław Żmuda, JM Rektor 
UM prof. Radzisław Kordek i wielu 
innych. Uroczystość przygotowana 
przez Dziekana Wydziału kol. prof. 
Jurka Olszewskiego, za co mu ser-
decznie dziękuję, miała podniosły 
charakter. Koleżanki i Koledzy w 
mundurach, bardzo wyeksponowa-
ni na tle pozostałych absolwentów, 
zajmowali miejsca w pierwszych 
rzędach Auli 1000 UM. Wielokrotnie 
byli wyróżniani przez gości oraz 
władze Uczelni za osiągnięcia nie 
tylko w nauce, ale i sporcie, czy też 
działalności kulturalno-oświatowej. 
Podczas tej podniosłej uroczystości 
nie zabrakło również akcentów sa-
morządowych.  Miałem przyjemność 
reprezentować Wojskową Izbę Le-
karską, w imieniu której wręczyłem 
pamiątki trzem najlepszym absol-
wentom w mundurach. Kol. ppor. 
lek. med. Adam Durma, który miał 
najwyższą średnią ocen ze studiów 

– 4,56, otrzymał dyplom, nagrodę 
pieniężną (przyznaną uchwałą Rady 
Lekarskiej WIL z dnia 20 stycznia 
br.) oraz statuetkę Asklepiosa. Na-
tomiast  Koleżankom ppor. lek. med. 
Aleksandrze Jasińskiej i ppor. lek. 
med. Annie Lewandowskiej, które 

uzyskały drugą średnią ocen – 4,47 
przekazałem dyplomy oraz Statuetki 
Asklepiosa. Koleżankom i Koledze 
bardzo serdecznie gratuluję i życzę 
satysfakcji z dalszej służby dla do-
bra Sił Zbrojnych RP oraz z pracy 
zawodowej. 

Uroczystość zakończył program 
artystyczny przygotowany przez 
orkiestrę i solistów Centralnego 
Artystycznego Zespołu Wojska 
Polskiego.  
Koleżanki i Koledzy,

wszystkim tym, którzy jeszcze 
odpoczywają życzę, wspaniałego 
białego szaleństwa i miłego wypo-
czynku w pięknej zimowej scenerii 
a pozostałym miłej pracy.  

Prezes Rady Lekarskiej                                                                                                                                       
Wojskowej Izby Lekarskiej                                                                           
dr n. med. Jan SAPIeżKO

o powołaniu na stanowisko redak-
tora naczelnego „Skalpela” lek.  Ja-
nusza Wasilewskiego, członka 
Rady Lekarskiej WIL

O uroczystości wręczenia dy-
plomów ukończenia studiów absol-
wentom Wydziału Wojskowo-Lekar-
skiego UM w Łodzi pisze powyżej 
Pan Prezes RL WIL. Dodam tylko, 
że „specjalne podziękowanie z rąk 
Rektora otrzymał Mateusz Wiatr. 
Ten skromny absolwent Wydziału 
Wojskowo-Lekarskiego, członek 
uczelnianego Chóru, odebrał hono-

rowy dyplom – podziękowanie za 
zaangażowanie, wszechstronność, 
a przede wszystkim zainicjowanie 
i tworzenie uczelnianych aktywności 
kulturalnych, które na stałe wpisały 
się już w uniwersytecką tradycję". 
(informacja ze strony www.umed.pl). 
Na pierwszej okładce niniejszego 
numeru znajduje się zdjęcie doku-
mentujące to wydarzenie. Mate-
uszowi Wiatrowi również serdecznie 
gratulujemy.

ewa KAPUŚCIŃSKA
sek. red. „Skalpela”
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WojskoWa Izba Lekarska

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL 
w dniu 20 stycznia 2017 r.

W  styczniowym posiedzeniu 
Rady Lekarskiej WIL uczest-

niczyło 18 jej członków, zastępca 
Naczelnego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej NIL – członek 
WIL kol. Janusz Małecki, Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej WIL 
prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, 
dyrektor Biura WIL mgr Renata For-
micka, radca prawny mec. Andrzej 
Niewiadomski oraz Karol Kociołkow-
ski, protokolant.

Posiedzenie otworzył i prze-
wodniczył mu  Prezes RL WIL Jan 
Sapieżko. 

Po powitaniu wszystkich ze-
branych osób oraz przyjęciu przez 
członków Rady porządku obrad 
Prezes RL WIL zdał sprawozdanie 
ze swej działalności w czasie od po-
przedniego  posiedzenia. W styczniu 
uczestniczył w posiedzeniach NRL i 
Konwentu Prezesów OIL. Na kon-
wencie omawiano przede wszystkim 
proponowane przez ministerstwo 
zdrowia zmiany w systemie ochrony 
zdrowia, w szczególności w pod-
stawowej opiece zdrowotnej. J. Sa-
pieżko powiadomił też, że 9 stycznia 
2017 r. odbył się benefis prof. Jerze-
go Woy-Wojciechowskiego z okazji 
66. rocznicy uzyskania przez niego 
absolutorium. 

Kolejnym punktem obrad było 
podjęcie uchwały powołującej na 
stanowisko redaktora naczelnego 

„Skalpela” dr. n. med. Janusza Wasi-
lewskiego (uchwała nr 2739/17/VII). 
Zdecydowano też o zwiększeniu 
częstotliwości wydawania biuletynu 
WIL do 9 wydań w roku. 

Następnie kol. Zbigniew Zaręba 
przedstawił, a Rada zaakceptowała  
uchwały dotyczące: wydania duplika-
tu pwz (uchwała nr 2606/17/VII ) oraz 
wpisu, skreślenia bądź zmiany ad-
resu w rejestrze prywatnych praktyk 
lekarskich (uchwały od  nr  2607/17/
VII do nr 2730/17/VII).

Kol. Konrad Maćkowiak przedsta-
wił wnioski, a  Rada po rozpatrzeniu 

podjęła stosowne uchwały w spra-
wach wytypowania przedstawicieli 
WIL do komisji konkursowych w:
● konkursie na stanowisko pie-

lęgniarki oddziałowej Oddziału 
Chirurgii Ogólnej z pododdzia-
łem chirurgii onkologicznej uro-
logii w Żaganiu – kol. Jarosława 
Bartnika;

● konkursie na stanowisko za-
stępcy dyrektora ds. lecznictwa 
ZZOZ w Wadowicach – kol. 
Grzegorza Składkowskiego.
Na wniosek zastępcy Przewodni-

czącego Komisji Kształcenia i Dosko-
nalenia Zawodowego kol. Mariusza 
Goniewicza Rada zaaprobowała 
dofinansowanie kursów doskonalą-
cych sześciu lekarzom (uchwały od 
nr 2731/17/VII do nr 2736/17/VII). 
Również kolejny wniosek tego refe-
renta zgłoszony na prośbę dyrektora 
WIM, a dotyczący dofinansowanie 
VII edycji konferencji naukowej im. 
gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha 
Lubińskiego nt: „Wpływ zanieczysz-
czenia powietrza na zdrowie. DUM 
SPIRO SPERO” został przez Radę 
rozpatrzony pozytywnie (uchwała nr 
2737/17/VII).

W związku z upływem  3-letniej 
kadencji Komisji Bioetycznej prze-
wodniczący komisji prof. Eugeniusz 
Dziuk zdał sprawozdanie z jej dzia-

łalności. W okresie sprawozdaw-
czym komisja odbyła 15 posiedzeń, 
w ramach których podjęła 15 uchwał, 
w tym 6 dotyczących eksperymentów 
medycznych, a 9 prac naukowych. 
Ponadto uczestniczyła w 8 szkole-
niach prowadzonych przez Naczelną 
Izbę Lekarską. 

Rada Lekarska WIL podjęła 
uchwałę nr 2740/17/VI w sprawie 
powołania oraz szczegółowego try-
bu działania i finansowania komisji 
bioetycznej przy Wojskowej Izbie 
Lekarskiej na kolejną kadencję.

Następnie na wniosek Prezesa 
RL WIL  Rada podjęła uchwałę 
nr 2738/17/VII w sprawie przyznania 
nagrody pieniężnej za osiągnięcie 
bardzo dobrego wyniku ze średnią 
ocen 4,56 z tytułu ukończenia stu-
diów na Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi, Wydziale Wojskowo-Le-
karskim dla ppor. lek. med. Adama 
Durmy.

Z kolei skarbnik WIL Andrzej 
Prabucki zaapelował o przyznanie 
zapomogi pieniężnej lekarzowi – 
członkowi WIL w związku z jego 
stanem zdrowia. Rada i ten wniosek 
rozpatrzyła pozytywnie.

Po wyczerpaniu porządku obrad 
kol. Jan Sapieżko zamknął posiedze-
nie RL WIL.

ek

Uchwała nr 2738/17/VII
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie przyznania nagrody pieniężnej za osiągnięcie bardzo 

dobrego wyniku ze średnią ocen 4,56 z tytułu ukończenia studiów na 
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Wydziale Wojskowo-Lekarskim dla 

ppor. lek. med. Durmy Adama 

Na podstawie art. 25 pkt 4, w związku z art. 5 pkt 13 i 23 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522) oraz na 
podstawie § 6 uchwały nr 10/09/V XXV Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby 
Lekarskiej z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania pomocy 
finansowej przez Wojskową Izbę Lekarską uchwala się, co następuje:

§ 1.
Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie postanawia 

wyasygnować kwotę 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł.), z przeznaczeniem 
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Uchwała nr 2739/17/VII
Rady Lekarskiej 

Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania redaktora naczelnego biuletynu 
Wojskowej Izby Lekarskiej pn. „Skalpel”

Uchwała nr 2740/17/VII
Rady Lekarskiej 

Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania oraz szczegółowego trybu działania i finansowania  
komisji bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej

Na podstawie art.5 pkt 1 i 2 oraz art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 
nr 219, poz. 1708) i art. 29 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz.U. z 2011 r. nr 277, poz. 1634) oraz § 2 i § 3 ust.4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji 
bioetycznych (Dz.U. nr 47, poz. 480) – zwanego dalej „rozporządzeniem” uchwala się co następuje: 

§ 1.
1. Powołuje się Komisję Bioetyczną przy Wojskowej Izbie Lekarskiej zwaną dalej „Komisją” ,
2. Kadencja Komisji trwa 3 lata,
3. Ustala się skład Komisji w liczbie 11 członków.

§ 2.
W skład Komisji wchodzą (w porządku alfabetycznym – z podaniem wykonywanego zawodu):

1. mjr rez. dr n. med. Marek Bilski radiologia
2. ks płk dr filozofii Wiesław Bożejewicz kapelan
3.  płk w st. spocz. mgr Waldemar Chomać  prawnik 
4.  płk w st. spocz. prof. Eugeniusz Dziuk medycyna nuklearna
5.  płk rez. dr n. med. Bolesław Kalicki  pediatria
6.  płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski medycyna lotnicza
7.  płk dr hab. n. med. Wiesław Piechota armacja
8.  dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski kardiologia
9.  płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Władysław Witczak  choroby wewnętrzne
10. mgr piel. Aleksandra Wojtak  pielęgniarka 
11. płk rez. dr n. med. Zbigniew Zaręba chirurg 

na przyznanie nagrody pieniężnej za osiągnięcie 
bardzo dobrego wyniku ze średnią ocen 4,56 z tytułu 
ukończenia studiów na Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi, Wydziale Wojskowo-Lekarskim dla ppor. lek. 
med. Durmy Adama. 

§ 2.
Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

wpłacona zostanie na konto bankowe wskazane przez 
ppor. lek. med. Durmę Adama.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwały RL WIL

Sekretarz
Rady Lekarskiej WIL

Konrad MAćKOWIAK

Prezes 
Rady Lekarskiej WIL

Jan SAPIeżKO

oraz w związku z § 3 uchwały nr 187/06/V Rady Le-
karskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 2 czerwca 
2006 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się na okres 1.02.2017 r.. – 30.06.2017 r. 

redaktora naczelnego biuletynu WIL „Skalpel” – lek. 
med. Janusza Wasilewskiego.

§ 2.
Realizację zatrudnienia redaktora naczelnego 

biuletynu Skalpel – na warunkach i w formie uzgod-
nionej z Prezesem Rady Lekarskiej WIL powierza się 
Dyrektorowi Biura WIL.

§ 3. 
 Traci moc uchwala nr 111/13/VII Rady Lekarskiej 

Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie powołania redaktora naczelnego biuletynu 
Wojskowej Izby Lekarskiej „Skalpel”.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 25 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522) 

Sekretarz
Rady Lekarskiej WIL

Konrad MAćKOWIAK

Prezes 
Rady Lekarskiej WIL

Jan SAPIeżKO
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Sekretarz
Rady Lekarskiej WIL

Konrad MAćKOWIAK

Prezes 
Rady Lekarskiej WIL

Jan SAPIeżKO

§ 3.
Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji będącego 

lekarzem i Zastępcę Przewodniczącego Komisji nie będącego lekarzem.
§ 4.

1. Zasady i tryb funkcjonowania Komisji określają przepisy rozporządzenia a ponadto Regulamin działania 
Komisji Bioetycznej przy WIL stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2. Sposób finansowania Komisji określają przepisy rozporządzenia oraz Regulamin finansowania Komisji 
Bioetycznej przy WIL – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5.
Traci moc uchwała Nr 166/14/VII Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie 

powołania oraz szczegółowego trybu działania i finansowania Komisji bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej.
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr 2740/17/VII 
Rady Lekarskiej 
Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Regulamin działania Komisji bioetycznej 
przy Wojskowej Izbie Lekarskiej

Rozdział I
Zadania Komisji Bioetycznej
1. Komisja Bioetyczna przy Wojskowej Izbie Lekarskiej 

zwana dalej „Komisją” działa w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza 
i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społeczne z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz 
trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. nr 47, poz. 
480), a także przepisy niniejszego Regulaminu, oraz 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 
2007 r. w sprawie wzoru wniosku o rozpoczęcie badania 
klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez 
komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu 
leczniczego ( Dz.U. z 2007 r. nr 6 poz. 46)

2. Komisja wyraża opinię o projekcie eksperymentu me-
dycznego (leczniczego i badawczego) realizowanego 
na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej 

– w drodze uchwały. przy uwzględnieniu kryteriów 
etycznych, uwarunkowań prawnych polegających na 
ocenie zgodności eksperymentu z przepisami prawa 
polskiego i międzynarodowego, a także celowości 
i wykonalności projektu eksperymentu.

3.  Eksperyment medyczny może być wykonywany na 
obszarze działania WIL wyłącznie po wyrażeniu przez 
Komisję (lub inną Komisję Bioetyczną powołaną na 
podstawie obowiązujących przepisów) pozytywnej 
opinii o projekcie. Komisja może również opiniować 
projekty zgłoszone przez badaczy pod względem ich 
merytorycznej zgodności z zasadami eksperymentów 
medycznych.

Rozdział II

Zasady powoływania i tryb pracy Komisji
4. Komisję powołuje Rada Lekarska Wojskowej Izby Le-

karskiej w drodze uchwały na okres kadencji trwający 
trzy lata.

5. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze 
swego składu Przewodniczącego Komisji będącego 
lekarzem i Zastępcę Przewodniczącego nie będącego 
lekarzem.

 Przewodniczący kieruje pracą Komisji mając do 
dyspozycji osobę prowadzącą obsługę biurowo- 

-administracyjną, natomiast obsługę finansową zapew-
nia Główny Księgowy WIL.

6. Komisja funkcjonuje na zasadzie pracy ciągłej oraz 
posiedzeń okresowych i doraźnych odbywanych po 
zwołaniu przez Przewodniczącego Komisji (lub w przy-
padku jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego) 
na wniosek własny lub jej członków oraz Prezesa Rady 
Lekarskiej WIL.

7. Doraźne posiedzenie Komisji powinno być zwołane 
w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku. Nie-
zależnie od tego Przewodniczący Komisji zwołuje 
dwa posiedzenia w roku podsumowujące półroczne 
okresy pracy Komisji i określające sposób pracy na 
przyszłość oraz posiedzenia okresowe.

8. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rada 
Lekarska WIL, podejmuje uchwałę o uzupełnieniu 
składu w czasie trwania kadencji, przy czym mandat 
nowo powołanego członka Komisji wygasa z upływem 
kadencji.

9. Rada Lekarska WIL może podjąć uchwałę o odwołaniu 
członka Komisji przed upływem kadencji: na jego wnio-
sek lub – gdy nie uczestniczy on w pracach Komisji – na 
wniosek Przewodniczącego Komisji.

10.  W obradach Komisji:
a)  mogą uczestniczyć poza jej członkami zaproszeni 

przez Przewodniczącego Komisji eksperci wydający 
opinie o eksperymencie medycznym,

b)  uczestniczy podmiot zamierzający przeprowadzić 
eksperyment medyczny w celu prezentacji projektu 
i udzielania wyjaśnień,
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c)  osoba niebędąca członkiem Komisji, uczestnicząca 
w posiedzeniu, składająca pisemne zobowiązanie 
do zachowania poufności.

Rozdział III
Składanie wniosków, wymagana dokumentacja i wy-
dawanie opinii
11. Tryb postępowania:

a)  Wniosek o wydanie opinii wnioskodawca składa 
w siedzibie Komisji Bioetycznej.

 Wyznaczona przez Przewodniczącego Komisji 
osoba sprawdza, czy złożona dokumentacja jest 
kompletna od strony formalnej. W przypadku bra-
ków – wnioskodawca wniosku niezwłocznie jest 
informowany o konieczności ich uzupełnienia.

b)  Komisja rozpatruje jedynie projekty eksperymen-
tów badawczych przygotowane w sposób zgod-
ny z przepisami § 4 rozporządzenia powołanego 
w punkcie 1. W szczególności projekt powinien 
zawierać dane kierownika projektu umożliwiają-
ce bezpośredni z nim kontakt w trakcie rozpa-
trywania projektu oraz odpowiadać wszystkim 
wymogom wyszczególnionym w wymienionym 
przepisie.

c)  Projekt wykonania eksperymentu medycznego 
należy zgłosić bezpośrednio do Przewodniczącego 
Komisji, który określi dalszy tok postępowania.

d)  Przewodniczący Komisji, po zapoznaniu się z doku-
mentacją eksperymentu wyznacza członków Komisji 
bądź powołuje innych ekspertów do przygotowania 
projektu opinii.

e)  W przypadku projektów obejmujących pierwsze 
zastosowanie danego leku (metody leczniczej) 
w Polsce, projektów o dużym stopniu ryzyka oraz 
projektów badań fazy I i II powoływani są dwaj nie-
zależni eksperci.

f)  Obowiązkiem eksperta jest szczegółowe zapo-
znanie się z dokumentacją oraz przedstawienie 
wniosków Komisji. Ocena obejmuje merytorycz-
ną stronę projektu, jego stronę etyczną, a także 
kwalifikacje członków zespołu do realizacji 
danego projektu i warunki techniczne placówki, 
w której ma być realizowany. Za treść opinii eks-
pert ponosi odpowiedzialność. Jeżeli ekspert nie 
zgłasza zastrzeżeń do projektu jest on przeka-
zywany Przewodniczącemu Komisji do dalszego 
biegu. Jeżeli ekspert zgłasza zastrzeżenia, to 
projekt jest odsyłany do kierownika projektu 
celem wyjaśnienia zastrzeżeń (dokonania zmian 
projektu).

g)  Projekt opinii Przewodniczący Komisji przekazu-
je, w celu zapoznania się, wszystkim członkom 
Komisji.

h)  Jeśli którykolwiek członek Komisji wyraża negatywną 
opinie o projekcie, kierownik projektu może odwołać 
się w tej mierze do Komisji. W takim przypadku 
Przewodniczący Komisji powołuje dodatkowego 
niezależnego eksperta (-ów) i po uzyskaniu jego 
(ich) opinii zwołuje posiedzenie Komisji, na którym 
podejmowana jest uchwała.

i)  Komisja może wyrazić stanowisko w sprawie uzu-
pełnienia projektu opiniowanego eksperymentu 
medycznego o dodatkowe warunki dopuszczające 
jego przeprowadzenie.

j) Jeżeli członek Komisji jest bezpośrednio związany 
z projektem lub jego sponsorem, zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić o tym przewodniczącego 
i zostaje automatycznie wyłączony z rozpatrywania 
tego projektu. Jeżeli dotyczy to przewodniczącego, 
jego funkcję przejmuje zastępca.

12. Komisja Bioetyczna podejmuje uchwałę wyrażającą 
opinię w drodze tajnego głosowania. przy udziale 
w głosowaniu ponad połowy składu komisji, w tym 
przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej 
dwóch członków nie będących lekarzami.

13.  W głosowaniu mogą być wyłącznie oddane głosy za 
przyjęciem albo odrzuceniem opinii. 

14.  Uchwałę komisji podpisują członkowie biorący udział 
w jej podjęciu,

15.  Komisja wyraża opinię nie później niż w terminie 3 mie-
sięcy od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji 
eksperymentu.

16.  Postępowanie w sprawie wyrażenia opinii jest poufne.
17.  Kierownik projektu negatywnie zaopiniowanego przez 

komisję może wnieść odwołanie od uchwały komisji do 
Odwoławczej Komisji Bioetycznej w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania uchwały wyrażającej opinię.

18.  Uchwała Komisji, o której mowa w pkt. 13, zawiera 
w szczególności:

a)  dokładny tytuł ocenianego projektu;
b)  numer identyfikacyjny;
c)  dane wnioskodawcy;
d)  datę i miejsce podjęcia decyzji:
e)  nazwę komisji;
f)  nazwisko i imię oraz zawód przewodniczącego ob-

radom oraz członków biorących udział w głosowaniu 
nad projektem;

g)  precyzyjny opis decyzji;
h)  wszelkie opinie, warunki i inne dokumenty pisemne 

dołączone do decyzji komisji:
i)  wyraźne określone przyczyny dokonanych rozstrzy-

gnięć;
j)  pouczenie, że nieprzestrzeganie procedury realizacji 

opinii upoważnia komisję do natychmiastowego 
cofnięcia wydanej pozytywnej opinii;

k)  datę, podpisy członków komisji biorących udział w jej 
podjęciu.

19.  W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku 
uchwała określa także zakres odpowiedzialności wnio-
skodawcy, w szczególności:

a)  potwierdzenie spełnienia warunków dołączonych do 
decyzji komisji;

b)  zgłoszenie wszelkich zmian i odchyleń w projekcie 
eksperymentu;

c)  zgłoszenie wszelkich nowych informacji wiążących 
się z niekorzystnym wpływem na bezpieczeństwo 
osób biorących udział w eksperymencie oraz na 
jego przebieg;

d)  zgłoszenie wszelkich ciężkich i nieoczekiwanych 
niepożądanych działań stosowanych procedur 
diagnostycznych lub terapeutycznych;

e)  informowanie o decyzjach innych Komisji Bioetycz-
nych;

f)  sporządzanie okresowych raportów (nie rzadziej niż 
raz do roku) o przebiegu eksperymentu;

g)  informowanie o zakończonym eksperymencie 
i jego wynikach, w tym wymóg dostarczenia kopii 

Uchwały RL WIL
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ostatecznej wersji raportu z eksperymentu po jego 
zakończeniu.

20.  Negatywna opinia komisji o projekcie eksperymentu 
medycznego wymaga uzasadnienia.

21.  Wnioskodawca na piśmie poświadcza zobowiązanie 
do przestrzegania wymogów zawartych w opinii.

22.  Nieprzestrzeganie procedury realizacji opinii upoważnia 
komisję do natychmiastowego cofnięcia wydanej pozy-
tywnej opinii i zawiadomienia o powyższym złamaniu 
zasad osoby zainteresowanej i odpowiednie władze 

– w tym Wojskową Izbę Lekarską.
23.  Kierownik projektu zobowiązany jest do składania 

komisji raportów okresowych realizacji projektu eks-
perymentu medycznego. Po zakończeniu realizacji 
projektu jego kierownik jest zobowiązany zawiadomić 
o tym komisję pisemnie i złożyć raport końcowy.

24.  Komisja przystępuje do ponownej oceny eksperymentu 
medycznego jeżeli w trakcie jego realizacji wystąpią:

– zmiany w protokole eksperymentu mogące mieć 
wpływ na bezpieczeństwo uczestników ekspery-
mentu lub na sposób jego prowadzenia;

– poważne lub nieoczekiwane zdarzenia niepożądane 
dotyczące osób uczestniczących w eksperymencie 
i(lub) pojawi się reakcja na nie ze strony Centralnej 
Ewidencji Badań Klinicznych, badaczy lub sponso-
rów.

– nowe okoliczności, które mogą mieć wpływ na 
założony prze protokół stosunek korzyści do ry-
zyka.

Rozdział IV
Archiwizacja dokumentów i przepisy końcowe
25. Wszystkie dokumenty komisji należy traktować jako 

poufne.
26.  Do wszelkiej dokumentacji oraz korespondencji komisji 

mają dostęp jedynie członkowie komisji oraz osoby 
przez komisję upoważnione. Upoważnienie dotyczy 
tylko tych dokumentów, do których dostęp jest nie-
zbędny i wynika z charakteru otrzymanego od komisji 
zlecenia.

27. Komisja prowadzi archiwum, gromadzi i przechowuje 
wszystkie otrzymane i wytworzone dokumenty pod-
czas i przez co najmniej 5 lat po zakończeniu badania 
i udostępnia je organom kontrolnym.

28.  Komisja rozpatruje i wydaje zgodę na realizację projek-
tów badań sponsorowanych i zleconych przez podmioty 
zewnętrzne przeznaczonych do realizacji całkowicie 
lub częściowo na swoim obszarze działania. Komisja 
może też opiniować pod względem zgodności z etyką 
lekarską i zasadami GCP inne projekty, w tym również 
projekty przekazane przez inne komisje bioetyczne.

29.  Jeżeli przedstawiony projekt jest tylko częścią badań 
wieloośrodkowych, które wcześniej uzyskały pozytywną 
opinię innej komisji bioetycznej i opinia ta jest dołączona 
do zgłaszanego projektu, a także projekt ten został za-
rejestrowany w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych 
w Instytucie Leków, to komisja może udzielić swojej 
zgody na podstawie tej opinii i potwierdzenia rejestracji, 
chyba że którykolwiek z członków komisji zgłosi w tej 
sprawie zastrzeżenia.

30.  Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie Lekarskiej 
WIL sprawozdanie ze swojej pracy raz w roku w termi-
nie do 30 marca za rok ubiegły.

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 2740/17/VII 
Rady Lekarskiej WIL
z dnia 20 stycznia 2017 r.

Regulamin szczegółowego trybu finansowania i zasad 
wynagradzania członków Komisji Bioetycznej przy 
Wojskowej Izbie Lekarskiej

1.  Komisja Bioetyczna WIL w zakresie trybu finansowania 
i zasad wynagradzania członków komisji bioetycznej 
działa zgodnie z ustaleniami dotyczącymi sposobu jej 
finansowania określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. 
w sprawie szczegółowych zasad powoływania i fi-
nansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych 
(Dz.U. 47, poz. 480) oraz z postanowieniami niniejszego 
regulaminu.

2. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie 
działalności Komisji Bioetycznej pochodzą z opłat wno-
szonych przez podmiot zamierzający przeprowadzić 
eksperyment medyczny i obejmują koszty działalności 
komisji, składające się z:

1) kosztów równowartości zarobków utraconych przez 
członków Komisji Bioetycznej w związku z udziałem 
w posiedzeniach komisji oraz innych należności na 
zasadach określonych przepisami w sprawie zasad 
ustalania oraz wysokości należności przysługują-
cych pracownikom z tytułu podróży służbowej na 
obszarze kraju,

2) należności za przygotowany projekt opinii,
3) innych kosztów, które Rada Lekarska WIL zaliczyła 

do kosztów bezpośrednio związanych z działalnoś-
cią Komisji Bioetycznej.

3. Wymienione w punkcie 2 opłaty podmiot zamierzający 
przeprowadzić eksperyment medyczny wnosi do Rady 
Lekarskiej WIL – na jej wezwanie – przed podjęciem 
uchwały wyrażającej opinię na adres: Wojskowa 
Izba Lekarska ul. Koszykowa 78, 00–909 Warszawa, 
na konto Komisji Bioetycznej WIL: PKO BP S.A. IX 
Oddział Warszawa nr 10 1020 1097 0000 7602 0005 
0054 

4. Za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycz-
nego prowadzonego w ramach wykonywania przez 
członków WIL: pracy doktorskiej, pracy habilitacyjnej 
bądź przygotowania publikacji – nie pobiera się opłat, 
o ile powyższe projekty nie są finansowane z innych 
źródeł (np. przez firmy farmaceutyczne).

5. Za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycz-
nego, z wyjątkiem opinii, o których mowa w punkcie 
4., pobiera się opłatę w zależności od liczby ośrodków, 
w których wykonuje się badania, w wysokości:

1)  1 ośrodek  – 1 średnia krajowa,
2)  2 ośrodki – 2 średnie krajowe,
3)  powyżej 2 ośrodków – 3 średnie krajowe,

 stanowiących wysokość przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
za ostatni kwartał, określonego w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – zwa-
nego dalej „średnią krajową”. Przy czym opłatę za 
opinię o projekcie badania pobiera się w wysokości 
nie mniejszej niż 6000 zł (sześć tysięcy złotych) 
brutto.
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6. Opłata za opinię wieloośrodkową stanowi sumę 
opłaty za opinię o projekcie badania i opłaty za opinię 
o ośrodku dla innej komisji, przy czym opłata za opinię 
o ośrodku dla innej komisji wynosi nie mniej niż 1500 zł 
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto. 

 Opłata za opinię o ośrodku dla innej komisji powinna 
być przekazana tej komisji. 

7. Za wydanie opinii do wniesionych poprawek w projekcie 
eksperymentu medycznego, o którym mowa w punk-
cie 5., pobiera się opłatę w wysokości jednej średniej 
krajowej od każdego wniosku.

8.  Ustala się wynagrodzenie dla członków Komisji 
Bioetycznej za każde odbyte posiedzenie tej komisji 
w następującej wysokości (brutto): 

1) przewodniczący komisji: 600 zł (sześćset złotych) 
za każde odbyte posiedzenie Komisji Bioetycz-
nej,

2) zastępca przewodniczącego komisji: 500 zł (pięćset 
złotych) za każde odbyte posiedzenie Komisji Bio-
etycznej, 

3) członkowie komisji: 400 zł (czterysta złotych) za 
każde odbyte posiedzenie Komisji Bioetycznej,

4) członek komisji przedstawiający badanie: 300-400 zł 
(trzysta-czterysta złotych) za każde odbyte posie-
dzenie Komisji Bioetycznej, w zależności od stopnia 
skomplikowania sprawy,

5) ewentualnie powoływany przez Komisję Bioetyczną 
ekspert: 300-400 zł (trzysta-czterysta złotych) za 
sporządzoną dla Komisji Bioetycznej ekspertyzę, 
w zależności od stopnia skomplikowania sprawy,

6) sekretarz komisji 500 zł (pięćset złotych) za każde 
odbyte posiedzenie komisji. 

9.  Członkowie Komisji Bioetycznej otrzymują zwrot kosz-
tów podróży służbowej na obszarze kraju stosownie do 
zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości 
oraz warunków ustalania należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samo-

rządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 
z późn. zm.). 

10.  Dokumentem potwierdzającym udział w posiedzeniu ko-
misji bioetycznej stanowiącym podstawę do naliczenia 
należności z tym związanych jest lista obecności, bę-
dąca załącznikiem do protokołu z posiedzenia komisji.

11.  Obsługę księgową Komisji Bioetycznej zapewnia Głów-
ny Księgowy WIL. W celu prowadzenia gospodarki 
finansowej główny księgowy tworzy subkonto i pokrywa 
z niego wszelkie wydatki komisji. 

12.  Wysokość środków z subkonta przeznaczonych na 
obsługę finansowo-księgową i administracyjną ustala 

– w ramach budżetu na dany rok – Dyrektor Biura WIL 
w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Bioetycznej 
WIL i Głównym Księgowym WIL – stosownie do wpły-
wów finansowych Komisji oraz liczby prowadzonych 
spraw.

13.  Sposób wykonywania obsługi finansowo-księgowej 
i administracyjnej oraz zasady wypłat wynagrodzenia 
z tego tytułu – z subkonta komisji – ustala Dyrektor 
Biura WIL w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji 
Bioetycznej WIL i Głównym Księgowym WIL.

14.  Środki finansowe niewykorzystane przez Komisję 
Bioetyczną – w danym roku – będą przekazywane na 
działalność komisji w kolejnym roku obrachunkowym.

15.  Dokumenty finansowe związane z wypłatą należności, 
o których mowa w punktach 7-10 akceptuje Przewodni-
czący Komisji Bioetycznej. Podlegają one rachunkowej 
kontroli głównego księgowego. 

16.  Główny Księgowy WIL w porozumieniu z Przewodniczą-
cym Komisji Bioetycznej przedstawia Radzie Lekarskiej 
WIL raz w roku w terminie do 30 marca, sprawozdanie 
za rok ubiegły, w celu rozliczenia gospodarki finansowej 
komisji.

17. Regulamin w chodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Sprawozdanie Prezesa RL WIL z działalności 
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2016 r.
W  2016 roku odbyło się 10 po-

siedzeń Rady Lekarskiej oraz 
4 posiedzenia Prezydium Rady Le-
karskiej Wojskowej Izby Lekarskiej. 
Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 
2016 roku podjęto uchwałę w spra-
wie terminów posiedzeń Rady Lekar-
skiej/Prezydium RL WIL w 2017 r.

Podczas posiedzeń Rada Lekar-
ska WIL podjęła łącznie 746 uchwał, 
w tym 6 uchwał organizacyjnych, 77 

– w sprawach finansowych, 2 – doty-
czące kształcenia, 581– w sprawach 
wpisania praktyk do rejestru, zmian 
w rejestrze i skreśleń praktyk lekar-

skich, 76 – dotyczących rejestru 
lekarzy, jedną uchwałę związaną 
z wyborami, 3 dotyczące orzekania 
w przedmiocie niezdolności lekarza 
do wykonywania zawodu. Wydano 
404 zaświadczenia o wpisie do 
rejestru praktyk lekarskich, 9 za-
świadczeń uprawniających do pracy 
w charakterze lekarza POZ oraz 
37 zaświadczeń uprawniających 
do podjęcia pracy w krajach Unii 
Europejskiej.         

Rada Lekarska WIL zaopinio-
wała 14 kandydatów na stanowiska 
kierownicze w wojskowej służbie 

zdrowia, oraz jednego na konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie medycy-
ny morskiej i tropikalnej. Delegowano 
18 przedstawicieli WIL do komisji 
konkursowych w zakładach opieki 
zdrowotnej, głównie wojskowych.

Realizowano różne formy po-
mocy członkom WIL i ich rodzinom, 
w tym wypłacono 16 zapomóg 
w związku ze śmiercią członków 
WIL, na kwotę 35.200,00 PLN, 
udzielono wsparcia finansowego 4 
lekarzom znajdującym się w trud-
nej sytuacji zdrowotnej na kwotę 
7.600,00 PLN.

Sprawozdania organów Wojskowej Izby Lekarskiej za 2016 r.



„Skalpel” 3/2017 9

WojskoWa Izba Lekarska

Rada Lekarska WIL w okresie 
sprawozdawczym wspierała finan-
sowo uczestnictwo członków WIL 
w 6 ważnych imprezach sportowych, 
przeznaczając na ten cel kwotę 
8.074,00 PLN. 

W minionym roku realizacja przez 
Komisję Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego przepisów znowelizo-
wanej uchwały zjazdowej w sprawie 
zwrotu kosztów kształcenia człon-
kom WIL sprawiła, że członkowie 
WIL częściej uczestniczyli w różnych 
formach doskonalenia zawodowego. 
W związku z powyższą nowelą komi-
sja przedstawiła RL WIL 39 wniosków 
lekarzy (o 10 więcej niż w 2015 r.) 
o refundację kosztów uczestnictwa 
w: kursach doskonalących, konfe-
rencjach, zjazdach oraz po uzyska-
niu stopnia naukowego – na kwotę 
prawie 80 tysięcy złotych. Wnioski 
te RL WIL rozpatrzyła pozytywnie 
w 100%. Komisja wnioskowała tak-
że o dofinansowanie 4 konferencji 
naukowo-szkoleniowych prowadzo-
nych przez 4 podmioty lecznicze na 
kwotę 15 000 zł, również i te wnioski 
znalazły przychylność członków 
RL WIL.

Równolegle, działający od grud-
nia 2015 r., Ośrodek Doskonalenia 
Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Den-
tystów przeprowadził (korzystając 
z bazy lokalowej i kadrowej Centrum 
Kształcenia Podyplomowego WIM  

– CKP WIM) w 2016 roku 8 kursów 
doskonalących z ACLS oraz 2 kur-
sy doskonalące z ultrasonografii 
w medycynie ratunkowej. W tych 
przedsięwzięciach szkoleniowych 
uczestniczyło kolejnych 84 członków 
WIL. Izba pokryła koszty tych kursów 
na kwotę ponad 81 tysięcy złotych.

Ponadto realizując swoje zadania 
statutowe Komisja Kształcenia i Do-
skonalenia Zawodowego pozytywnie 
zaopiniowała i przedstawiła Radzie 
Lekarskiej WIL wniosek Polskiego 
Towarzystwa Medycyny i Techniki 
Hiperbarycznej (PTMiTH) o wpisanie 
do rejestru pomiotów leczniczych 
uprawnionych do prowadzenia 
kształcenia podyplomowego lekarzy 
prowadzonego przez WIL. RL WIL 

w czerwcu podjęła uchwałę w tej 
sprawie.

Kolejnymi zadaniami, jakie zre-
alizowała komisja w okresie spra-
wozdawczym sprawdzenie punktów 
edukacyjnych uzyskanych przez  22 
członków WIL w minionych okre-
sach rozliczeniowych, co związane 
jest z obowiązkiem doskonalenia 
zawodowego lekarzy i lekarzy den-
tystów. Wydała także ww. lekarzom 
22 zaświadczenia. Odpowiednich 
wpisów o zaliczeniu danego okresu 
rozliczeniowego dokonano w pra-
wach wykonywania zawodu poszcze-
gólnych osób. 

Komisja przygotowała na posie-
dzenia RL WIL niezbędne dane do 
akceptacji 433 punktów edukacyj-
nych dla 24 podmiotów leczniczych 
uprawnionych do prowadzenia 
kształcenia podyplomowego lekarzy/
lekarzy dentystów.

Dofinansowano spotkania dla 
lekarzy emerytów i rencistów w kilku 
największych ośrodkach wojskowej 
służby zdrowia na łączną kwotę 
3.800,00 PLN.

Współfinansowano obchody 
jubileuszowe szpitali wojskowych i 
innych jednostek organizacyjnych 
wojskowej służby zdrowia oraz inne, 
takie jak: dofinansowanie „Leka-
rza Wojskowego”, Stowarzyszenia 
Absolwentów WAM, wydawnictw 
książkowych, renowacji nagrobka 
ppłk. dr. Kazimierza Malanowi-
cza (1884-1933) na łączną kwotę 
94.043,00 PLN.

Doktorzy n. med. Krzysztof i Zbi-
gniew Kopocińscy ze 105 Kresowego 
Szpitala Wojskowego w Żarach prze-
prowadzili trudną, a jednocześnie 
niezwykle ważną akcję – renowację 
nagrobka ppłk. dr. Kazimierza Mala-
nowicza na cmentarzu na Antokolu 
w Wilnie. Rada Lekarska przezna-
czyła na ten cel kwotę 12 100 zł. 
Słowa podziękowania za pomoc 
skierowane do WIL były niezwykle 
ciepłe: „Postulatorzy sfinansowania 
renowacji grobu polskiego lekarza 
wojskowego w Wilnie dziękują ser-
decznie za zrozumienie i wsparcie 
prezesowi WIL dr n. med. Janowi 

Sapieżce oraz wszystkim wicepre-
zesom oraz członkom RL. Za szcze-
gólne zaangażowanie i promocję 
sprawy słowa uznania kierujemy 
na ręce płk. dr. n. med. Stefana An-
tosiewicza. Dziękujemy wszystkim 
lekarzom wojskowym (a było takich 
sporo), którzy wyrażali swoje popar-
cie dla tej akcji po nagłośnieniu jej na 
łamach „Skalpela”, dodawało nam 
to sił do działania.” – napisali bracia 
Kopocińscy. Jest to dla nas o tyle 
ważne, że ugruntowuje nas w prze-
konaniu, że nie tylko teraźniejszość 
i przyszłość są ważne, ale również 
przeszłość.

Członkowie Komisji Stomatolo-
giczna WIL, wraz z jej przewodni-
czącym lek. dent. J. Woszczykiem 
uczestniczyli w 2016 roku w wielu 
ważnych przedsięwzięciach. Nale-
żały do nich:                 

– Patronat Międzynarodowej  
Konferencji „Okluzja, rejestracja, 
rehabilitacja – interdyscyplinarne 
spojrzenie na leczenie dysfunkcji 
układu stomatognatycznego",  
Kraków 11.03.2016 r.;

– Organizacja  XII Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej Stoma-
tologów Wojskowych, Jurata 
10-12.06.2016 r.;

– Uczestnictwo, jako wykładowców,   
Jacka Woszczyka i Remigiusza 
Budziłły, na zaproszenie KS OIL 
w Warszawie, w II Mazowieckich 
Spotkaniach Stomatologicznych 
w Jachrance, 17-18.06.2016 r.;

– Organizacja Międzynarodowej 
Wojskowej Sesji Stomatologicz-
nej (Section of  Defense  For-
ces Dental Service) w ramach 
kongresu Światowej Federacji 
Dentystycznej FDI, Poznań 
2016, w dniach 4-6.09.2016 r.;

– Współorganizacja  VII Łódzkich 
Spotkań Stomatologicznych, 
Słok 23-25.09.2016 r.
Rok 2016 był okresem istotnych 

zmian prawa medycznego. Realizu-
jąc ustawowy obowiązek samorządu 
zawodowego lekarzy i lekarzy denty-
stów w zakresie opiniowania aktów 
prawnych dotyczących ochrony zdro-
wia i wykonywania zawodu lekarza 
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Rada Lekarska WIL aktywnie uczest-
niczyła w konsultacjach projektów 
nowych ustaw, bądź  nowelizujących 
obowiązujące dotychczas akty.

Do ważniejszych należały pro-
jekty ustaw:

– o działalności leczniczej (m.in 
dot. spraw: zastąpienia przed-
siębiorstwa podmiotu lecznicze-
go pojęciem zakład leczniczy; 
zmiany zasad pokrywania strat  
z działalności; zakazu zbywania 
akcji i udziałów w Spółkach, 
w których Skarb Państwa ma 
pakiet większościowy poniżej 
50%);

– o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (m.in. 
dot. spraw: nowej sieci szpitali 

– 6 poziomów zabezpieczenia 
świadczeń; „PSZ” – podstawo-
wego  szpitalnego zabezpie-
czenia; obowiązku zawierania 
umów na PSZ; programów 
pilotażowych; współfinanso-
wania ponadstandardowych 
świadczeń zdrowotnych rzeczo-
wych);

–   o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty (m.in.dot. spraw:  
LEK i LDEK; kwalifikowania 
i zasad odbywania szkolenia 
specjalistycznego; nabywania 
uprawnień przez lekarzy cudzo-
ziemców);

– o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta (m.in. dot. 
spraw: przechowywania doku-
mentacji medycznej; możliwości 
wnoszenia sprzeciwu wobec 
opinii i orzeczeń lekarskich);

– o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia;

– o działalności ubezpieczenio-
wej i reasekuracyjnej;  

a wśród nowych regulacji – projekt 
ustawy o podstawowej opiece 
zdrowotnej (omówiony szerzej na 
łamach „Skalpela”).

Konsultowaliśmy jednocześnie 
nadsyłane projekty rozporządzeń 
wykonawczych do nowelizowanych 
lub nowych ustaw, a także projekty 
uchwał wykonawczych Naczelnej 

Rady Lekarskiej (np. dot. szczegó-
łowych zasad przyznawania prawa 
wykonywania zawodu lekarza /
lekarza dentysty).

Wojskowa Izba Lekarska, jako 
jedyna spośród okręgowych izb le-
karskich, jest wymieniana z nazwy 
w aktach prawnych rangi ustawy, 
a w szeregu delegacjach ustawo-
wych powołana jest bezpośrednio 
przez ustawodawcę do wyrażania 
opinii dotyczących treści wydawa-
nych przez ministra obrony narodo-
wej rozporządzeń wykonawczych 
(np. w rozporządzeniach dot.: na-
bycia w trakcie specjalizacji przez 
lekarza dodatkowej wiedzy, umie-
jętności praktycznych do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w określonej 
dziedzinie medycyny, w zakresie 
i warunkach wynikających ze spe-
cyfiki służby wojskowej i potrzeb 
obronności kraju; określania regula-
minu postępowania kwalifikacyjnego, 
trybu i sposobu odbywania szkole-
nia specjalizacyjnego przez lekarza 
będącego żołnierzem w czynnej 
służbie wojskowej, a także peł-
niącego służbę lub zatrudnionego 
w podmiocie leczniczym utworzo-
nym i nadzorowanym przez ministra 
obrony narodowej).

Zrzeszając lekarzy i lekarzy den-
tystów – oficerów Wojska Polskiego, 
jesteśmy powoływani przez usta-
wodawcę do przedstawiania opinii 
opartej na wiedzy i doświadczeniu 
naszych członków oraz pełnym ro-
zumieniu roli i zadań służby zdrowia 
w Siłach Zbrojnych. 

W ubiegłym roku realizowaliśmy 
także własne projekty normatywne. 
Wśród ważniejszych warto wymienić 
uchwały dotyczące:

– ustanowienia Sztandaru Woj-
skowej Izby Lekarskiej oraz 
określenia jego wzoru, sposobu 
prezentacji oraz przechowywa-
nia;

– przyjęcia  Programu Zdrowotne-
go dla lekarzy/lekarzy dentystów, 
członków WIL; 

– określenia zasad dofinansowa-
nia kształcenia podyplomowego 
i doskonalenia zawodowego 

członków WIL oraz podmiotów 
uprawnionych do prowadzenia 
tego kształcenia.

Aktywne uczestnictwo Rady Le-
karskiej WIL w tworzeniu prawa było 
w 2016 r. ważną dziedziną spełniania 
naszej misji samorządowej. 

Wydano 6 numerów Biuletyn 
Wojskowej Izby Lekarskiej „Skal-
pel” o średniej objętości 32 stron. 
Podstawami prawnymi wydawania 
biuletynów okręgowych izb lekar-
skich są ustawy: o izbach lekarskich 
(z dnia 2 grudnia 2009 r., Dz.U. 2009 
nr 219 poz. 1708, art. 25 pkt 16, 33.1, 
84,109), Prawo prasowe (z dnia 
26 stycznia 1984 Dz.U. 1984 nr 5 
poz. 24), o dostępie do informacji 
publicznej (z dnia 6 września 2001 r. 
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) oraz 
uchwały, regulaminy i statuty uchwa-
lane przez Naczelną Izbę Lekarską 
oraz rady lekarskie poszczególnych 
izb. W „Skalpelu” przede wszystkim 
szeroko informowano o działalności 
Rady Lekarskiej WIL, wydarzeniach 
dotyczących naszego środowiska, 
publikowano ważne komunikaty 
organów izby, prezentowano twór-
czość literacką naszych członków, 
zamieszczano wspomnienia o zmar-
łych członkach WIL. W 2016 r. wpro-
wadziliśmy cykliczny dział „Sylwetki 
lekarzy”, w którym prezentowane są 
w różnej formie życiorysy członków 
naszego samorządu. Drugą innowa-
cją jest zamieszczanie pod artykuła-
mi krótkich notek o autorach, w celu 
przedstawienia ich czytelnikom. 

„Skalpel” rozsyłany jest bezpłatnie do 
członków WIL oraz innych izb lekar-
skich, niektórych bibliotek (zgodnie 
z ustawą o obowiązkowych egzem-
plarzach bibliotecznych – Dz.U. 1996, 
nr 152, poz. 722)), autorów niebędą-
cych członkami izby, itp. Poza tym 
dostępny jest na stronie internetowej 
WIL (www.wil.oil.org.pl w zakładce 
Skalpel), również w formacie pdf. 
Redakcja „Skalpela” zajmuje się też 
prowadzeniem naszej strony, a że 
pismo jest dwumiesięcznikiem, więc 
część informacji ukazuje się wcze-
śniej lub wyłącznie w Internecie. Po 
raz drugi wraz z wysłanym w grudniu 
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Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego 
WIL w Warszawie za okres 1.01-31.12.2016 r.
W  okresie sprawozdawczym do 

Sądu Lekarskiego Wojskowej 
Izby Lekarskiej (WIL) w Warszawie 
wpłynęły 31 spraw (w 2015 roku 
wpłynęły 44 sprawy). Sąd Lekarski 
Wojskowej Izby Lekarskiej odbył 
(łącznie ze sprawami z ubiegłych 
lat) – 38 posiedzeń w 34 sprawach. 
Orzeczono w 16 sprawach (wnioski 
o ukaranie na 20 rozprawach):
● 0 kar nagany,
● 5 kar upomnienia,
● 3 umorzenia postępowania, 
● 3 uniewinnienia,
● 1 w toku,
● 3 odroczono,
● 1 postanowienie o wyznaczeniu 

nowego składu orzekającego,
● 1 ograniczeń zakresu czynno-

ści w wykonywaniu zawodu 
lekarza,

● w 10 sprawach podtrzymano 
postanowienia Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej 
WIL, a w 6 przypadkach zwró-
cono akta do uzupełnienia.
Przewinienia dotyczyły przepro-

wadzenia postępowania diagno-

stycznego, leczniczego i zapobie-
gawczego bez należytej staranności 
i niepoświęcenia im niezbędnego 
czasu oraz niewłaściwego prowa-
dzenia dokumentacji medycznej. 
Tak jak w latach poprzednich dużą 
liczbę spraw stanowią skargi Wo-
jewódzkich Ośrodków Medycyny 
Pracy na niewłaściwe postępo-
wanie lekarzy przy wydawaniu 
zaświadczeń lekarskich o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy.

Wielokrotnie rozpatrywano 
wnioski o ukaranie z powodu naru-
szenie zasad etyki lekarskiej, w tym 
z zakresu psychiatrii, kardiologii 
i ortopedii. Pozostałe specjalności 
występowały pojedynczo.

W dniach 12-16 października 
2016 r. odbyły się posiedzenia 
Wojskowego Sądu Lekarskiego 
w Gdyni oraz szkolenie sędziów 
w WDW Sopot.

W dniach 13-14 października, 
dzięki uprzejmości Prezesa Woj-
skowego Sądu Garnizonowego, 
w siedzibie Wojskowego Sądu 

Garnizonowego w Gdyni Sąd Le-
karski Wojskowej Izby Lekarskiej 
przeprowadził w ciągu dwóch dni 
12 rozpraw. Rozprawy odbywały 
się jednocześnie na dwóch salach. 
Wzięło w nich udział 17 sędziów. 
Po raz pierwszy „sędziowie lekarze” 
mieli możliwość orzekać w profe-
sjonalnych warunkach prawdziwe-
go sądu, za co pragniemy podzię-
kować Panu kmdr Sławomirowi 
Sokołowskiemu.

W dniu 15 października 2016 
roku odbyło się szkolenie sędziów 
Sądu Lekarskiego WIL w WDW 
Rewita Sopot. Na szkoleniu przed-
stawiano kolejne zmiany w regula-
minie wewnętrznym urzędowania 
sądów lekarskich łącznie ze zmia-
nami w kodeksie postępowania 
karnego. Szkolenie przeprowadził 
wiceprezes Krajowej Rady Sądow-
nictwa płk Piotr Raczkowski, za co 
serdecznie mu dziękujemy.

Przewodniczący Sądu Lekarskiego
 Wojskowej Izby Lekarskiej 

 lek. Włodzimierz Aleksandrowicz

numerem otrzymaliście Państwo 
kalendarz na kolejny rok. I chociaż 
niektórzy członkowie WIL uważają, 
że taki dodatek jest im niepotrzebny, 
to jednak mamy wiele sygnałów 
popierających ten pomysł. Prawdo-
podobnie, więc stanie się to naszą 
coroczną „skalpelową tradycją”.

Na stronie internetowej dostępne 
są również do pobrania różnego 
rodzaju dokumenty, wnioski i druki, 
zwłaszcza z obszaru rejestru lekarzy 
i praktyk lekarskich.

Biuro Wojskowej Izby Lekarskiej, 
funkcjonowało bardzo sprawnie 
i bez zakłóceń realizowało wszystkie 
swoje zadania, zapewniając spraw-
ne działanie wszystkim organom WIL 
oraz komisjom problemowym, za co 
chciałem serdecznie podziękować 
wszystkim pracownikom Biura WIL.

Wojskowa Izba Lekarska, wg sta-
nu na dzień 31 grudnia 2016 r. liczyła 
3994 członków, w tym: 3675 lekarzy, 
308 lekarzy dentystów i 11 członków 
posiadających podwójne prawo 
wykonywania zawodu. W czynnej 
służbie wojskowej było 916 lekarzy 
i 66 lekarzy dentystów, stanowili oni 
24,6% ogółu członków WIL. Emeryci 
i renciści w liczbie 1915, stanowili 
48,0% ogółu członków WIL. W 2016 r. 
z WIL do innych oil ubyło 15 lekarzy i 
lekarzy dentystów, a w poczet człon-
ków WIL wpisanych zostało 4 lekarzy 
przeniesionych z innej oil. Dwie oso-
by zrzekły się prawa wykonywania 
zawodu. W 2016 roku na wieczną 
służbę z naszego grona odeszło 46 
członków WIL.

W 2016 roku uczestniczyłem we 
wszystkich posiedzeniach Konwentu 

Prezesów Izb Lekarskich oraz we 
wszystkich posiedzeniach Naczelnej 
Rady Lekarskiej.          

Na zakończenie chciałbym ser-
decznie i gorąco podziękować człon-
kom Rady Lekarskiej za wspaniałą 
współpracę i dotychczasową aktyw-
ną pracę, uczestnictwo w posiedze-
niach Rady Lekarskiej WIL. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że połączenie 
pracy zawodowej, obowiązków 
rodzinnych oraz organizacyjnych 
i społecznych w miejscu pracy, 
a także pracy społecznej w samo-
rządzie lekarskim jest bardzo trudne 
i wymaga dużego wysiłku z Waszej 
strony. Chciałem zachęcić do dalszej 
wytężonej pracy.  

Prezes
Rady Lekarskiej WIL

dr n. med. Jan SAPIeżKO
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Sprawozdanie 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Wojskowej Izby Lekarskiej za 2016 r.
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1 Śmierć 2 5 3 – – 2 – – 1 – – 4

2 Uszkodzenie 
ciała, powikłania 
chorobowe

14 26 30 – 6 18 4 8 2 6 1 10

3 eksperyment 
nielegalny

– – – – – – – – – – – –

4 Korzyść materialna – – – – – – – – – – – –

5 Poświadczenie 
nieprawdy

– – – – – – – – – – – –

6 nieetyczne zacho-
wanie lekarza

– – – – – – – – – – – –

7 Konflikty między 
lekarzami

2 1 3 – 2 – 1 1 – – – –

8 naruszenie praw 
chorych psychicznie

– – – – – – – – – – – –

9 Inne przyczyny 15 44 49 – 27 16 5 5 1 8 5 10

10 RAZeM 33 76 85 – 35 36 10 14 4 14 6 24

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2016 rok

Sprawozdania organów Wojskowej Izby Lekarskiej za 2016 r.

Przedstawiam sprawozdanie 
obrazujące pracę Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej WIL 
i zespołu zastępców powołanych 
przez Zjazd WIL.

W okresie od 1.01.2016 roku 
do 31.12.2016 roku wpłynęło do 
Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej 76 spraw do rozpa-
trzenia. 

Z poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego pozostały do rozpatrzenia 
33 sprawy, co oznacza, tak więc 
w sumie podczas całego roku 2016 
prowadzono 109 spraw w przedmio-
cie odpowiedzialności zawodowej.

Ich sposób załatwienia był 
następujący:
● Zakończono ogółem 85 spraw.
● W 35 sprawach po przeprowa-

dzeniu czynności wstępnych, 
sprawdzających wiarygodność 
informacji odmówiono wszczę-
cia postępowania wyjaśniają-
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Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za rok 2016

wyjaśnienia stron oraz opinie 
biegłych specjalistów. Stanowi 
to 42,4% w stosunku do liczby 
zakończonych spraw ogółem.

● W 10 sprawach przedstawiono 
zarzuty 14 lekarzom obwinio-
nym o niestaranność i zanie-
dbania w procesie leczenia 
chorych lub działalności profi-
laktycznej, sporządzono wnio-

cego, głównie z powodu braku 
zasadności skargi. Stanowi to 
41,2%, w stosunku do liczby 
zakończonych spraw ogółem.

● Umorzono postępowanie wy-
jaśniające w 36 sprawach po 
przeprowadzeniu postępowa-
nia dowodowego, w trakcie 
którego zgromadzono doku-
mentację lekarską, uzyskano 

Lp.
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1 Choroby wewnętrzne 6 17 19 – 4 12 2 6 1 3 2 4

2 Pediatria 1 1 1 – – – 1 1 – – – 1
3 Chirurgia ogólna 5 6 9 – 1 7 – – 1 2 – 2
4 Chirurgia dziecięca – – – – – – – – – – – –
5 Ortopedia i traumatologia 2 7 6 – 3 2 1 1 – 2 – 3
6 Ortopedia i traumatologia 

dziecięca – – – – – – – – – – – –

7 Chirurgia plastyczna – 3 2 – 2 – – – – – – 1
8 Anestezjologia i intensywna 

terapia – – – – – – – – – – – –

9. neurologia – 1 1 – 1 – – – – – – –
10. Okulistyka 2 4 6 – 2 4 – – – – – –
11. Ginekologia – 1 – – – – – – – – – 1
12. Położnictwo – – – – – – – – – – – –
13. Patomorfologia – – – – – – – – – – – –
14. Psychiatria – 1 1 – 1 – – – – – – –
15. Stomatologia zachowawcza – 1 – – – – – – – – – 1
16. Chirurgia stomatologiczna 2 1 1 – – – – – 1 – – 2
17. Protetyka stomatologiczna – 2 1 – – 1 – – – – – 1
18. Stomatologia dziecięca – – – – – – – – – – – –
19. Medycyna pracy – 7 3 – – – 3 3 – – – 4
20. Biegli sądowi, 

orzecznicy ZUS 5 3 5 – 4 1 – – – 2 2 3

21. Inne 10 21 30 – 17 9 3 3 1 5 2 1
22. RAZeM 33 76 85 – 35 36 10 14 4 14 6 24

ski o ich ukaranie i przekazano 
sprawy do Sądu Lekarskiego 
celem rozpatrzenia. Decyzja 
o skierowaniu wniosku o ukara-
nie oparta była o merytoryczną 
ocenę biegłych powołanych 
do opracowania opinii specja-
listycznej lub dokumentację 
z przeprowadzonych kontroli 
przez Wojewódzkie Ośrodki 
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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
Wojskowej Izby Lekarskiej za 2016 r.

Komisja Rewizyjna Wojskowej Izby Lekarskiej w składzie:
1.  Krzysztof Hałasa – przewodniczący
2.  Dariusz Myśliński – wiceprzewodniczący
3.  Leszek Haus – sekretarz
4.  Jarosław Bukwald – członek komisji
5.  Grzegorz Durda – członek komisji
oceniła wykonanie budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie za 2016 r.

Podstawowym źródłem finansowania działalności izby lekarskiej są składki członkowskie świadczone przez 
lekarzy zrzeszonych w izbie, w wysokości określonej przez Naczelną Izbę Lekarską.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. przychody z tytułu składek wyniosły 2.574.641,99 zł, co stanowi
99,2% kwoty planowanej.
Uzyskane przychody zostały pomniejszone o kwotę 385.306,35 zł, która stanowi obowiązkowy odpis na rzecz 

NIL – co znajduje odzwierciedlenie w kosztach rodzajowych.
Kwoty pozostałych składników przychodów wykazanych w budżecie  przedstawiają się w następujący spo-

sób:
1. Dotacja MON – 493.000,00 zł
2. Komisja Bioetyczna – 4.066,95 zł 
3. Rejestr prywatnych praktyk lekarskich – 13.642,00 zł
4. Inne przychody – 17.615,55 zł
5. Odsetki od lokat bankowych – 136.883,93 zł.

W 2016 roku Wojskowa Izba Lekarska po raz pierwszy korzystała z dofinansowania, z funduszu PFRON do 
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w kwocie 10.350,00 zł

Ogółem przychody WIL za 2016 r. wyniosły 3.250.205,42 zł, co stanowi 99,39% kwoty planowanej.
Koszty ogółem za 2016 r. wyniosły 2.720.259,34 zł, tj. 83,19% kwoty zaplanowanej w budżecie. Analiza 

kosztów pozwala stwierdzić, że żadna pozycja kosztowa nie przekroczyła kwot zawartych w planie budżetowym 
WIL.

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie za rok 2016 osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 529.946,08 zł.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. łączny stan środków pieniężnych wyniósł: 8.594.035,82 zł, z czego:
Kasa – 2.866,86 zł
Bank PKO – 8.591.168,96 zł
W całym roku obrachunkowym Wojskowa Izba Lekarska deponowała wolne środki finansowe na lokatach 

bankowych.
Majątek Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie w postaci środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016 r., 

przedstawia się następująco:
– wartość środków trwałych brutto – 299.917,92 zł
– umorzenie wartości środków trwałych (amortyzacja) – 273.460,01 zł

Sprawozdania organów Wojskowej Izby Lekarskiej za 2016 r.

prof. dr hab. n. med. Jan BłASZCZYK
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL

Medycyny Pracy. Stanowiło 
to 11,7% w stosunku do liczby 
zakończonych spraw ogółem.

● 4 sprawy zakończono w inny 
sposób, przekazując je orga-
nom właściwym do ich rozpa-
trzenia. Stanowi to 4,7% w sto-
sunku do liczby zakończonych 
spraw ogółem.

● Pozostałe 24 sprawy przecho-
dzą na następny okres sprawoz-
dawczy z uwagi na brak ich za-
kończenia przed upływem roku 
lub na skutek złożenia zażalenia 
na postanowienie Rzecznika 
przez strony postępowania.

 W tym okresie skarżący 
złożyli do Sądu Lekarskiego 

WIL tylko 14 odwołań od postano-
wień Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. Decyzją Sądu Lekar-
skiego 6 spraw zostało zwróconych 
do Rzecznika celem ponownego 
rozpatrzenia.
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– wartość netto środków trwałych – 26.457,91 zł.
Przedstawiając powyższe sprawozdanie Komisja Rewizyjna Wojskowej Izby Lekarskiej nie stwierdza uchybień 

w prowadzeniu działalności finansowej Wojskowej Izby Lekarskiej.
Ustalony na 2016 r. budżet realizowany był zgodnie z jego założeniami.
Przedstawiając powyższe Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zjazdu o udzielenie absolutorium Radzie Lekar-

skiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Leszek HAUS Krzysztof HAłASA 
Sekretarz Komisji Rewizyjnej WIL Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WIL

Projekt budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej 
na 2017 r.

Symbol
Konta

Wyszczególnienie Plan 2017 r.

70 DOCHODY 3 256 390

70-0 Przychody z działalności samorządowej 3 124 000

70-01 dotacje MOn 493 000

70-02 składki członkowskie 2 600 000

70-03 Komisja Bioetyczna 4 000

70-04 Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 12 000

70-05 inne przychody (duplikaty pwz, zaświadczenia unijne/etyczne, inne) 15 000

750 Przychody z działalności finansowej 111 690

750-01 odsetki od lokat WIL 108 000

750-02 odsetki od lokat Komisji Bioetycznej 3 690

760 Pozostałe przychody operacyjne 20 700

760-2 dofinansowanie z PFROn 20 700

40 KOSZTY 3 067 563

40A Koszty zadań przejętych od administracji państwowej 548 912

40A1 koszty prowadzenia rejestru lekarzy i wydawania praw wykonywania zawodu 121 404

40A2 koszty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy 148 435

40A3 koszty Sądu Lekarskiego 206 348

40A4 koszty rejestracji prywatnych praktyk lekarskich 72 725

40S Koszty działalności samorządowe 2 476 896

 40S1 koszty ogólno-samorządowe 2 224 761

 40S3 koszty wydawania „Skalpela” 252 135

40G Koszty pozostałych zadań 41 755

 40G2 koszty Komisji Bioetycznej 41 755



Projekt budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2017 r.

K
on

to Wyszczególnienie rodzajowych/funkcjonalnych Plan ogółem 
2017 r.

Koszty działalności samorządowej Koszty zadań przejętych od administracji państwowej Pozostałe

Razem Koszty ogólno- 
-samorządowe

Koszty wydawania 
biuletynu „Skalpel”

Razem Koszty Rejestru 
Lekarzy i PWZ

Koszty RZOZ Koszty Sądu 
Lekarskiego

Koszty Rejestru Prywatnych 
Praktyk Lekarskich

Koszty Komisji 
Bioetycznej

40 Koszty 3 067 563 2 476 896 2 224 761 252 135 548 912 121 404 148 435 206 348 72 725 41 755

410 Amortyzacja 16 997 14 600 14 600 0 2 397 0 0 2 397 0 0

411 Amortyzacja środków trwałych 16 997 14 600 14 600 0 2 397 0 0 2 397 0 0

412 Amortyzacja wyposażenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

420 Zużycie materiałów 21 700 15 000 14 500 500 6 200 1 500 2 000 1 700 1 000 500

421 Zużycie materiałów 19 200 12 500 12 000 500 6 200 1 500 2 000 1 700 1 000 500

422 Zakup literatury i wydawnictw 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

430 Usługi obce 249 720 190 500 75 500 115 000 57 920 17 300 22 500 11 270 6 850 1 300

431 Telekomunikacyjne 7 620 3 500 3 000 500 3 420 800 1 500 770 350 700

432 Pocztowe 33 600 25 000 13 000 12 000 8 500 2 000 3 000 3 000 500 100

433 Poligraficzne 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0

434 Remontowe 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0

435 Transportowe 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0

436 Komunalne 68 000 39 500 32 000 7 500 28 500 5 500 12 000 5 500 5 500 0

437 Bankowe 4 500 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 500

438 Szkoleniowe 5 500 0 0 0 5 500 1 000 2 000 2 000 500 0

439 Inne 27 000 16 000 11 000 5 000 11 000 8 000 3 000 0 0 0

Rezerwa 11 000 10 000 10 000 0 1 000 0 1 000 0 0 0

440 Wynagrodzenia 1 384 962 981 630 865 492 116 138 383 332 89 929 101 971 136 986 54 446 20 000

441 Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 858 250 583 726 524 326 59 400 264 524 60 049 65 632 89 568 49 275 10 000

442 Wynagrodzenia z tytułu prac zleconych, o dzieło i honoraria 330 650 237 150 193 350 43 800 83 500 24 000 30 000 29 500 0 10 000

Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

443 Wynagrodzenia z tytułu świadczeń urlopowych 14 575 9 625 8 525 1 100 4 950 1 100 1 100 1 650 1 100 0

444 Nagrody jubileuszowe 15 876 7 200 0 7 200 8 676 0 0 8 676 0 0

446 Nagrody, zapomogi, odprawy 104 400 104 400 104 400 0 0 0 0 0 0 0

447 Wynagrodzenie roczne 61 211 39 529 34 891 4 638 21 682 4 780 5 239 7 592 4 071 0

Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 Świadczenia 238 355 180 445 160 948 19 497 55 955 12 675 13 856 18 995 10 429 1 955

451 Świadczenia na rzecz pracowników – ZUS 238 355 180 445 160 948 19 497 55 955 12 675 13 856 18 995 10 429 1 955

460 Koszty podróży 25 129 20 021 19 021 1 000 5 108 0 5 108 0 0 0

461 Koszty podróży 14 500 13 000 12 000 1 000 1 500 0 1 500 0 0 0

469 Ryczałty benzynowe 9 629 7 021 7 021 0 2 608 0 2 608 0 0 0

Rezerwa 1 000 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0

470 Pozostałe koszty 427 700 371 700 371 700 0 38 000 0 3 000 35 000 0 18 000

471 Koszty Zjazdu Lekarzy 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0

472 Koszty posiedzeń RL, SL, RZOZ, KB 146 000 90 000 90 000 0 38 000 0 3 000 35 000 0 18 000

473 Koszty reprezentacyjne 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0

475 BHP 7 700 7 700 7 700 0 0 0 0 0 0 0

476 „Lekarz Wojskowy”, sztandar, kalendarz, ryngrafy, licencja programu 
komputerowego

60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0

477 Zapomogi, nagrody, inne wsparcia finansowe 140 000 140 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0

478 Ubezpieczenie majątku WIL 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0

479 Za recenzje (dot. Komisji Bioetycznej) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0

480 Odpisy i wsparcia finansowe 703 000 703 000 703 000 0 0 0 0 0 0 0

481 Odpis na NIL 15% sc. 390 000 390 000 390 000 0 0 0 0 0 0 0

482 Komisja Sportu i Rekreacji 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0

484 Komisja Historyczna 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0

485 Komisja Stomatologiczna 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0

486 Komisja Emerytów i Rencistów 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0

487 Komisja Etyki Lekarskiej 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0

488 Komisja Kształcenia i Nauki, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0

489 Inne dotacje 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0



K
on

to Wyszczególnienie rodzajowych/funkcjonalnych Plan ogółem 
2017 r.

Koszty działalności samorządowej Koszty zadań przejętych od administracji państwowej Pozostałe

Razem Koszty ogólno- 
-samorządowe

Koszty wydawania 
biuletynu „Skalpel”

Razem Koszty Rejestru 
Lekarzy i PWZ

Koszty RZOZ Koszty Sądu 
Lekarskiego

Koszty Rejestru Prywatnych 
Praktyk Lekarskich

Koszty Komisji 
Bioetycznej

40 Koszty 3 067 563 2 476 896 2 224 761 252 135 548 912 121 404 148 435 206 348 72 725 41 755

410 Amortyzacja 16 997 14 600 14 600 0 2 397 0 0 2 397 0 0

411 Amortyzacja środków trwałych 16 997 14 600 14 600 0 2 397 0 0 2 397 0 0

412 Amortyzacja wyposażenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

420 Zużycie materiałów 21 700 15 000 14 500 500 6 200 1 500 2 000 1 700 1 000 500

421 Zużycie materiałów 19 200 12 500 12 000 500 6 200 1 500 2 000 1 700 1 000 500

422 Zakup literatury i wydawnictw 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

430 Usługi obce 249 720 190 500 75 500 115 000 57 920 17 300 22 500 11 270 6 850 1 300

431 Telekomunikacyjne 7 620 3 500 3 000 500 3 420 800 1 500 770 350 700

432 Pocztowe 33 600 25 000 13 000 12 000 8 500 2 000 3 000 3 000 500 100

433 Poligraficzne 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0

434 Remontowe 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0

435 Transportowe 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0

436 Komunalne 68 000 39 500 32 000 7 500 28 500 5 500 12 000 5 500 5 500 0

437 Bankowe 4 500 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 500

438 Szkoleniowe 5 500 0 0 0 5 500 1 000 2 000 2 000 500 0

439 Inne 27 000 16 000 11 000 5 000 11 000 8 000 3 000 0 0 0

Rezerwa 11 000 10 000 10 000 0 1 000 0 1 000 0 0 0

440 Wynagrodzenia 1 384 962 981 630 865 492 116 138 383 332 89 929 101 971 136 986 54 446 20 000

441 Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 858 250 583 726 524 326 59 400 264 524 60 049 65 632 89 568 49 275 10 000

442 Wynagrodzenia z tytułu prac zleconych, o dzieło i honoraria 330 650 237 150 193 350 43 800 83 500 24 000 30 000 29 500 0 10 000

Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

443 Wynagrodzenia z tytułu świadczeń urlopowych 14 575 9 625 8 525 1 100 4 950 1 100 1 100 1 650 1 100 0

444 Nagrody jubileuszowe 15 876 7 200 0 7 200 8 676 0 0 8 676 0 0

446 Nagrody, zapomogi, odprawy 104 400 104 400 104 400 0 0 0 0 0 0 0

447 Wynagrodzenie roczne 61 211 39 529 34 891 4 638 21 682 4 780 5 239 7 592 4 071 0

Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 Świadczenia 238 355 180 445 160 948 19 497 55 955 12 675 13 856 18 995 10 429 1 955

451 Świadczenia na rzecz pracowników – ZUS 238 355 180 445 160 948 19 497 55 955 12 675 13 856 18 995 10 429 1 955

460 Koszty podróży 25 129 20 021 19 021 1 000 5 108 0 5 108 0 0 0

461 Koszty podróży 14 500 13 000 12 000 1 000 1 500 0 1 500 0 0 0

469 Ryczałty benzynowe 9 629 7 021 7 021 0 2 608 0 2 608 0 0 0

Rezerwa 1 000 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0

470 Pozostałe koszty 427 700 371 700 371 700 0 38 000 0 3 000 35 000 0 18 000

471 Koszty Zjazdu Lekarzy 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0

472 Koszty posiedzeń RL, SL, RZOZ, KB 146 000 90 000 90 000 0 38 000 0 3 000 35 000 0 18 000

473 Koszty reprezentacyjne 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0

475 BHP 7 700 7 700 7 700 0 0 0 0 0 0 0

476 „Lekarz Wojskowy”, sztandar, kalendarz, ryngrafy, licencja programu 
komputerowego

60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0

477 Zapomogi, nagrody, inne wsparcia finansowe 140 000 140 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0

478 Ubezpieczenie majątku WIL 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0

479 Za recenzje (dot. Komisji Bioetycznej) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0

480 Odpisy i wsparcia finansowe 703 000 703 000 703 000 0 0 0 0 0 0 0

481 Odpis na NIL 15% sc. 390 000 390 000 390 000 0 0 0 0 0 0 0

482 Komisja Sportu i Rekreacji 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0

484 Komisja Historyczna 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0

485 Komisja Stomatologiczna 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0

486 Komisja Emerytów i Rencistów 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0

487 Komisja Etyki Lekarskiej 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0

488 Komisja Kształcenia i Nauki, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0

489 Inne dotacje 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0
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Sprawozdanie Komisji WIL

W  2016 r. Komisja Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego 

podjęła wyzwanie dotyczące bar-
dziej intensywnego działania zmie-
rzającego do poprawy ustawicz-
nego kształcenia podyplomowego 
(szkolenia kursowego) lekarzy/
lekarzy dentystów na podstawie 
znowelizowanej uchwały zjazdo-
wej w sprawie dofinansowania 
kosztów kształcenia i doskonale-
nia zawodowego lekarzy i lekarzy 
dentystów, członków Wojskowej 
Izby Lekarskiej oraz podmiotów do 
prowadzenia tego kształcenia. Trzy 
główne kierunki działania, zgodne 
z możliwościami wynikającymi 
z uchwały objęły:
 1)  dofinansowanie/ zwrot kosztów 

kształcenia podejmowanego 
indywidualnie przez członków    
WIL (w myśl zasady, iż „pie-
niądz idzie za lekarzem”),

2)  finansowanie zamierzeń szko-
leniowych realizowanych po-
przez Ośrodek Doskonalenia 
Zawodowego WIL (ODZ)

3)  dofinansowanie przedsięwzięć 
naukowo-szkoleniowych o te-
matyce przydatnej dla woj-
skowej służby zdrowia, orga-
nizowanych przez podmioty 
prowadzące kształcenie po-
dyplomowe i doskonalenie 
zawodowe.
Podjęte działania sprawiły, że 

członkowie WIL, w tym szczególnie 
młodzi lekarze wojskowi  częściej 
uczestniczyli w różnych formach 
doskonalenia zawodowego. Komi-
sja przedstawiła  RL WIL łącznie 39 
wniosków lekarzy (o 10 więcej niż 
w  2015 r.), w tym dwukrotnie od 
5 lekarzy, dotyczących refundacji 
kosztów uczestnictwa w: 

– kursach doskonalących, 

Sprawozdanie z działalności
Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
oraz Ośrodka Doskonalenia Zawodowego WIL 
w 2016 r. – konferencjach i zjazdach,

– kosztów związanych z uzy-
skaniem stopnia naukowego 
doktora nauk medycznych

na łączną kwotę prawie 80 tysięcy 
złotych. 

Wnioski te RL WIL rozpatrzyła 
pozytywnie w 100%. 

W minionym roku Ośrodek Do-
skonalenia Zawodowego WIL (ODZ 
WIL) po raz pierwszy zamknął pełny 
rok kalendarzowy, w którym zorga-
nizował na bazie Centrum Kształce-
nia Podyplomowego (CKP) WIM 10 
edycji kursów doskonalących dla 
lekarzy – członków WIL z dwóch 
tematów:
a)  ACLS – zaawansowane zabiegi 

resuscytacyjne u osób doro-
słych – 8 edycji;

b)   Diagnostyka ultrasonograficz-
na w medycynie ratunkowej 

– 2 edycje.
ODZ WIL zorganizował także 

jedno szkolenie dla członków 
RL WIL (17.11.2016 r.) z zakresu 

„Mediacji jako sztuki dialogu i poro-
zumienia”.  

W przedsięwzięciach dydak-
tycznych realizowanych na bazie 
CKP WIM uczestniczyło 84 człon-
ków WIL, natomiast w szkoleniu 
z zakresu mediacji udział wzięło 
17 członków RL WIL. Izba pokryła 
koszty ww. kursów i szkoleń na 
kwotę ponad 81 tysięcy złotych.

Komisja wnioskowała także 
o dofinansowanie 4 konferencji 
naukowo-szkoleniowych prowadzo-
nych przez 4 podmioty lecznicze 
na kwotę 15 tysięcy zł, również 
i te wnioski znalazły przychylność 
członków RL WIL. 

Łączna kwota wydatkowa-
na przez WIL na cele związane 
z kształceniem podyplomowym 
i doskonaleniem zawodowym le-
karzy i lekarzy dentystów wyniosła 

około 176 tysięcy zł – tj. 88% limitu 
środków przeznaczonego na ten cel 
w budżecie izby. 

W porównaniu do 2015 r. wy-
datki na kształcenie zwiększyły się 
o prawie 70 000 zł.

Nadto, realizując swoje zada-
nia statutowe komisja pozytywnie 
zaopiniowała i przedstawiła RL WIL 
wniosek Polskiego Towarzystwa 
Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 
(PTMiTH) o wpisanie go do rejestru 
pomiotów leczniczych uprawnio-
nych do prowadzenia  kształcenia 
podyplomowego lekarzy prowadzo-
nego przez WIL. RL WIL w czerwcu 
podjęła jednogłośnie uchwałę w tej 
sprawie.

Kolejnymi zadaniami jakie re-
alizowała komisja w okresie spra-
wozdawczym to rozliczenie 22 
członków WIL z minionych okresów 
rozliczeniowych związanych z ich 
obowiązkiem doskonalenia zawo-
dowego i dane te zweryfikowała 
wpisami w ich indeksach doskona-
lenia zawodowego. Wydała także 
tym lekarzom 22 zaświadczenia 
o liczbie uzyskanych przez nich 
punktów edukacyjnych w poszcze-
gólnych okresach rozliczeniowych, 
a także w ich PWZ dokonano wpisu 
o zaliczeniu odpowiedniego okresu 
rozliczeniowego. 

Ponadto, komisja przygotowała 
na posiedzenia RL WIL niezbędne 
dane do akceptacji 433 punktów 
edukacyjnych dla 24 podmiotów 
leczniczych uprawnionych do 
prowadzenia kształcenia podyplo-
mowego lekarzy/lekarzy dentystów 
według odrębnych przepisów.

Wiceprezes RL WIL
Przewodniczący

Komisji Kształcenia 
i Doskonalenia  Zawodowego

płk dr n. med. Stefan AnTOSIeWICZ   
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WojskoWa Izba Lekarska

Regulamin Zjazdu Wojskowej Izby Lekarskiej
I. Ogólne zasady organizacji zjazdu
1. Zjazd zwołuje Okręgowa Rada Lekarska.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku ob-

rad zjazdu – z pouczeniem delegata o obowiązku 
uczestnictwa – należy przesłać każdemu uczestnikowi 
Zjazdu i Naczelnej Radzie Lekarskiej, co najmniej na 
14 dni przed terminem zjazdu.

3. Sprawozdania z działalności Rady Lekarskiej, Ko-
misji Rewizyjnej, Sądu Lekarskiego i Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przesyła 
się uczestnikom zjazdu i Naczelnej Radzie Lekarskiej 
w terminie określonym w pkt. 2.

4. W zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym dele-
gaci wybrani w rejonach wyborczych.

5. W zjeździe mogą brać udział także goście zaproszeni 
przez Radę Lekarską lub przez zjazd.

6. Obecność delegatów na zjeździe jest obowiązkowa.
II. Zasady obradowania
7. Delegaci na zjazd i jego uczestnicy stwierdzają obec-

ność na zjeździe podpisami na listach obecności, 
sporządzonych odrębnie dla delegatów i odrębnie dla 
pozostałych uczestników.

8. Listy obecności powinny być sporządzone odrębnie 
dla każdego dnia zjazdu.

9. Obrady zjazdu odbywają się na posiedzeniach plenar-
nych. Na posiedzeniach tych podejmuje się uchwały 
i dokonuje się wyborów.

10. Część obrad zjazdu może odbywać się na posiedze-
niach komisji tematycznych (problemowych), które 
przedstawiają projekty uchwał sesji plenarnej.

11. Posiedzenia zjazdu są jawne dla członków samorządu 
lekarskiego.

12. Za zgodą co najmniej połowy uczestniczących w zjeź-
dzie delegatów zjazd może uchwalić tajność części 
posiedzenia.

III. Przebieg obrad
13. Prezes Rady Lekarskiej otwiera zjazd w obecności 

co najmniej połowy delegatów i prowadzi obrady do 
czasu wyboru przewodniczącego zjazdu.

14. Na początku obrad zjazd:
1) przyjmuje w głosowaniu jawnym Regulamin Zjaz-

du;
2) dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru przewod-

niczącego zjazdu, jego zastępców i sekretarzy, 
tworzących prezydium zjazdu.

15. Przewodniczący zjazdu przy pomocy pozostałych 
członków prezydium:

1)  czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regula-
minu zjazdu oraz porządku na sali obrad;

2)  kieruje przebiegiem zjazdu zgodnie z porządkiem 
obrad;

3)  zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają 
rozstrzygnięcia w tym trybie.

16. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru przewodniczą-
cego zjazdu i pozostałych członków prezydium, zjazd 
ustala porządek obrad zjazdu.

 Porządek obrad zjazdu powinien przewidywać 
w szczególności:

a) otwarcie,

b) wybór przewodniczącego, zastępców przewodni-
czącego i sekretarzy zjazdu,

c) przyjęcie porządku obrad,
d) wybór komisji mandatowej oraz wniosków 

i uchwał,
e) przedstawienie sprawozdań i dyskusję nad ich 

treścią,
f) rozpatrywanie wniosków,
g) podjęcie uchwał,
h) zakończenie obrad.

 Naczelna Rada Lekarska może wnieść określoną 
sprawę do porządku obrad zjazdu.

17. Następnie zjazd wybiera komisje:
1. mandatową – do zadań której należy:

a) ustalenie liczby członków obecnych na zjeździe,
b) stwierdzenie uprawnienia zjazdu do przeprowa-

dzenia wyborów,
c) sporządzenie protokółu zawierającego:

– datę i miejsce zjazdu,
– skład komisji,
– liczbę osób uprawnionych do udziału w zjeź-

dzie,
– liczbę osób obecnych na zjeździe,
– wskaźnik procentowy liczby obecnych na 

zjeździe do liczby uprawnionych do udziału 
w tym zjeździe,

– informację o poprawności powiadamiania 
delegatów o terminie i miejscu zjazdu,

– stwierdzenie ważności lub nieważności 
zjazdu,

– podpisy członków komisji;
2. skrutacyjną, w przypadku decyzji zjazdu o potrze-

bie jej powołania – powierzając jej prowadzenie 
głosowania. 

 Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandy-
dować w wyborach, do których przeprowadzenia 
zostali wybrani lub być osobami, w stosunku do 
których przeprowadza się głosowanie w trybie 
odwołania. 

 Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
a) przygotowanie kart do głosowania na podstawie 

list sporządzonych przez komisję wyborczą (wg 
wzoru ustalonego przez tę komisję),

b) wydawanie za pisemnym potwierdzeniem kart 
do głosowania delegatom na zjeździe,

c) przyjmowanie kart do głosowania,
d) obliczenie oddanych głosów,
e) sporządzenie protokołu głosowania zawierają-

cego:
– datę i miejsce zjazdu,
– skład komisji,
– liczbę osób uprawnionych do głosowania,
– liczbę osób, którym wydano karty do głoso-

wania,
– liczbę oddanych kart do głosowania,
– liczbę głosów ważnych,
– liczbę głosów nieważnych,
– liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów,
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– wynik głosowania,
– liczbę niewykorzystanych kart do głosowa-

nia,
– podpisy członków komisji,
– przedstawienie wyników głosowania;

3. wniosków i uchwał - która przyjmuje propozycje 
w sprawie uchwał zjazdu oraz przygotowuje ich 
projekty;

4. ewentualne inne.
18. Każda komisja wybiera ze swego składu przewodni-

czącego, ewentualnie jego zastępców oraz sekreta-
rza. 

 Przewodniczący kieruje jej pracami i składa zjazdowi 
sprawozdanie z jej działalności. Komisja sporządza ze 
swoich czynności protokół który podpisują wszyscy jej 
członkowie.

IV. Zasady i tryb odbywania dyskusji podczas obrad 
zjazdu

19. Przewodniczący zjazdu udziela uczestnikom zjazdu 
głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym.

20. Uczestnicy zjazdu zgłaszają udział w dyskusji nad 
określonym punktem porządku dziennego sekreta-
rzowi zjazdu prowadzącemu listę dyskutantów.

21. Przewodniczący zjazdu udziela głosu uczestnikom 
zjazdu według kolejności zgłoszeń. Zaproszonym 
gościom można udzielać głosu poza kolejnością.

22. Uczestnik zjazdu nie powinien zabierać głosu w dys-
kusji nad tą samą sprawą więcej niż 2 razy.

23. Przewodniczący zjazdu może zwrócić uwagę dys-
kutantowi, który w wystąpieniu swoim odbiega od 
przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym, 
a po dwukrotnym zwróceniu uwagi – odebrać przema-
wiającemu głos.

24. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników 
zjazdu zapisanych do dyskusji, przewodniczący zjazdu 
może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.

25. Przewodniczący zjazdu udziela głosu poza porządkiem 
obrad posiedzenia lub w związku z dyskusją jedynie 
dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. 
Przemówienie poza porządkiem obrad nie może trwać 
dłużej niż 3 minuty.

26. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedze-

nia,
2)  uchwalenie tajności posiedzenia,
3)  zamknięcie listy mówców,
4)  zamknięcie dyskusji,
5)  odesłanie do komisji,
6)  głosowanie bez dyskusji,
7)  zmianę porządku dziennego,
8)  przeprowadzenie głosowania,
9)  ograniczenie czasu przemówień,
10)  stwierdzenie quorum,
11)  przeliczenie głosów,
12)  uchwalenie tajności głosowania.

27. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu 
wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika 
wniosku.

V. Tryb i zasady głosowania
28. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub 

innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w toku 
obrad przewodniczący zjazdu oznajmia, że zjazd przy-

stępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać 
głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku 
formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to 
jedynie przed wezwaniem delegatów przez przewod-
niczącego zjazdu do głosowania.

29. Porządek głosowania nad projektami uchwał na po-
siedzeniu zjazdu jest następujący:

1) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych 
sformułowań, przede wszystkim tymi, których 
przyjęcie lub odroczenie rozstrzyga o innych po-
prawkach,

2) głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz 
z przyjętymi poprawkami.

30. Przewodniczący zjazdu ustala porządek głosowania 
nad projektami uchwał i poprawek do nich.

31. Głosowanie przeprowadza się jawnie przez podnie-
sienie mandatu, przy czym sekretarze obliczają głosy 
i podają przewodniczącemu wyniki głosowania.

32. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej 
sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza komisja 
skrutacyjna.

33. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, 
w obecności więcej niż połowy ogólnej liczby delega-
tów.

VI. Szczególne formy decyzji zjazdu
34. W trybie przewidzianym dla uchwał zjazd może podej-

mować:
1) rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do 

określonego adresata o podjęcie w rezolucji jedno-
razowego działania,

2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określo-
nej sprawie,

3) deklaracje – zawierające zobowiązania do określo-
nego postępowania,

4) apele – zawierające wezwania do określonego 
zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.

VII. Zamknięcie obrad zjazdu. Dokumenty zjazdowe
35. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący 

zjazdu ogłasza jego zamknięcie.
36. Z przebiegu zjazdu sporządza się protokół, który stano-

wi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
37. Protokół posiedzenia zjazdu obejmuje zapis przebiegu 

obrad, a także – w załącznikach – pełne teksty pod-
jętych uchwał przedłożonych sprawozdań, wniosków 
oraz innych dokumentów zjazdu.

38. Uczestnik zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat 
może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporzą-
dzonego protokołu w ciągu miesiąca od zakończenia 
zjazdu. Odpisy protokołu zjazdu znajdować się będą 
do wglądu zainteresowanych w siedzibie Rady Lekar-
skiej. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje 
prezydium zjazdu większością głosów.

39. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub 
poprawek uważa się za przyjęty. Przyjęcie proto-
kołu potwierdzają podpisami członkowie prezydium 
zjazdu.

40. Prezes Rady Lekarskiej przekazuje uchwały podjęte 
przez zjazd: Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz według 
właściwości ministrowi obrony narodowej, ministrowi 
zdrowia, a także właściwym władzom, instytucjom 
i organizacjom.

Regulamin Zjazdu WIL



Wspomnienia

Płk lek. Henryk Wiktor Górski 
urodził się 3 września 1930 r. 

w rodzinie wojskowej. 1 września 
1950 r. wstąpił na Fakultet Lekarski 
Wojskowego Centrum Wyszkolenia 
Medycznego w Łodzi. Po ukończeniu 
studiów w 1955 r. został skierowany 
do 42 Pułku Zmechanizowanego 20 
Dywizji Pancernej na stanowisko le-
karza izby chorych, tam awansował 
na starszego lekarza pułku. 

8 listopada 1956 r. otrzymał 
skierowanie do Wojskowej Akade-
mii Medycznej w Łodzi do Zakładu 
Organizacji i Taktyki Służby Zdrowia, 
awansując tam na starszego asy-
stenta i Szefa Oddziału Szkolenia. 
W latach 1975-1979 był Szefem 
Służby Zdrowia WAM. W  latach 
1979-1990 kierował Ośrodkiem 
Naukowej Informacji Biblioteki 

Głównej WAM 12 listopada 1990 r. 
przeszedł w stan spoczynku. Przez 
cały okres służby w WAM pracował 
popołudniami w ZOZ Bałuty.

Szczególnie interesował się 
filatelistyką. Był też znanym w kra-
ju i za granicą twórcą ekslibrisów. 
Pozostanie w pamięci jako ceniony 
pracownik, zarówno w wojsku jak 
i w przychodniach, bardzo kole-
żeński. 

Podczas służby został odzna-
czony medalami: „Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny”, „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju”, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Złotym 
Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 14 lipca 2016 r. Odszedł 
na wieczną wartę pożegnany 
salwami Kompanii Honorowej 

Pożegnanie Przyjaciela

25 Brygady Kawalerii Powietrznej 
Dywizjonu w Leśnicy Wielkiej.

Pozostanie na zawsze w naszej 
pamięci!

Antoni nIKIeL

Zachowajmy Ich w naszej pamięci!

Śp.

lek. Grzegorz RATyńSKI
28.02.1966 r. – 4.01.2017- r.

Śp.

lek. Maciej STRZeLecKI
14.08.1952 r. – 26.01.2017 r.



 
 

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA 
OGŁASZA KONKURS NA NAJLEPSZĄ ORYGINALNĄ 
PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ Z ZAKRESU MEDYCYNY 
KLINICZNEJ 

NAGRODA WYNOSI  IO.OOO USD 
 

 
Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation, Inc.) informuje, że 

w roku 2017 zostanie przyznana po raz trzeci Nagroda im. Bohdana i Zygmunta 

Janczewskich w wysokości 10,000 USD za najwybitniejszą oryginalną pracę 

z zakresu medycyny klinicznej opublikowaną w naukowym czasopiśmie 

medycznym rangi światowej w języku angielskim w okresie ostatnich dwóch lat 

poprzedzających rok przyznania Nagrody (2015-2016). O nagrodę ubiegać się 

mogą autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale 

na terytorium Polski. Nagroda może być przyznana również za publikację 

przygotowaną na podstawie badań wykonanych w zagranicznym ośrodku 

naukowym. 

 

Termin przesyłania zgłoszeń: 10 marca 2017 

 

Więcej informacji o Fundacji  i możliwości wsparcia jej działań na stronie:     

www.thekf.org 

Informacje o nagrodzie na stronie: 
www.thekf.org/poland   
email: warsaw@thekf.org 
 


