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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Delegaci na XXVI Zjazd Spra-
wozdawczo-Wyborczy Lekarzy 
Wojskowej Izby Lekarskiej VI ka-
dencji w dniu 20 listopada 2009 roku 
obdarzyli mnie olbrzymim zaufaniem, 
wybierając mnie spośród 8 zgłoszo-
nych kandydatów na stanowisko 
Przewodniczącego Rady Lekarskiej 
WIL. Przewodniczenie pracom 
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby 
Lekarskiej to wielkie wyróżnienie ale 
i olbrzymie zobowiązanie. Myślę, że 
moje dotychczasowe doświadczenie 
organizacyjne, naukowe i społeczne 
pozwoli wywiązać się z tych obo-
wiązków we właściwy sposób. 

Chciałbym, aby działania Rady 
Lekarskiej WIL były jasne i przej-
rzyste. Informacje na aktualizowa-
nej na bieżąco stronie interneto-
wej WIL pozwolą na zachowanie 
pełnej transparentności naszych 
działań. Liczę na aktywny udział 
wszystkich członków Wojskowej 
Izby Lekarskiej w pracach Komisji 
Problemowych WIL, na konstruk-
tywną krytykę i uwagi. Jesteśmy do 
Waszej dyspozycji. Bez Waszego 
udziału w życiu WIL niewiele uda 
nam się zrobić.

Obecna kadencja przypada na 
wyjątkowo trudny okres zarówno 
w gospodarce jak i opiece zdro-
wotnej. Zmiany własnościowe 
zakładów opieki zdrowotnej, 
przekazywanie szpitali i przy-
chodni samorządom terytorial-
nym to okres wyjątkowej próby 
dla korporacji zawodowej jaką 
jest Wojskowa Izba Lekarska. 
Wojskowa służba zdrowia prze-
żywa od wielu lat kryzys. Kryzys, 
który spowodował, szczególnie 
w ostatnim okresie, spadek 
zainteresowania lekarzy pracą 
na dotychczasowych zasadach 
w jednostkach wojskowych 
i placówkach wojskowej służ-
by zdrowia. Stąd tak wielu 
z naszych kolegów pożegnało 
się z mundurem, a czasem 
również z dotychczasowym 
miejscem pracy, wybierając te 

atrakcyjniejsze, nie tylko finansowo. 
Naszą siłą jest jedność środowiska 
i tradycja. Pomimo, że mieszkamy 
i pracujemy w różnych zakątkach 
Polski łączą nas wspólne korze-
nie, wspomnienia. W czasie 20 lat 
funkcjonowania Wojskowa Izba 
Lekarska zdobyła sobie uznanie 
jako niezależna korporacja zawodo-
wa, sprawując pieczę i nadzór nad 
należytym i sumiennym wykonywa-
niem zawodu lekarza, reprezentując 
lekarzy, współdziałając z organami 
administracji publicznej, organizacja-
mi politycznymi, organizacjami spo-
łecznymi – w sprawach dotyczących 
ochrony zdrowia ludności i warunków 
wykonywania zawodu lekarza. 

Nowo wybrana Rada Lekarska 
WIL to w przeważającej większości 
osoby sprawdzone, aktywnie dzia-
łające w Radzie Lekarskiej V kaden-
cji, których temperament i charakter 
sprzyjają osiąganiu zamierzonych 
celów. Każdy z członków Rady 
Lekarskiej WIL ma za sobą niekwe-
stionowany dorobek organizacyjny, 
naukowy, a także cechy osobowe, 
które stwarzają szansę na pozy-
tywne myślenie, możliwość pracy 
w zespole i twórcze podejście do 
obowiązków. Zjazd Wojskowej 
Izby Lekarskiej – najwyższa wła-
dza naszej izby lekarskiej nakreślił 

kierunki działań jakie ma w naj-
bliższej kadencji realizować Rada 
Lekarska WIL. Bezpośrednio po 
wyborach otrzymałem gratulacje, 
ale i zapewnienia o chęci współpra-
cy zarówno ze strony kierownictwa 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Szefostwa Inspektoratu Wojskowej 
Służby Zdrowia jak i zawsze nie-
zawodnych kolegów z Naczelnej 
Rady Lekarskiej i Okręgowy Rad 
Lekarskich. Wierzę w możliwość 
współpracy zarówno z resortem 
obrony narodowej jak i z nowym 
Szefem Inspektoratu Wojskowej 
Służby Zdrowia w realizacji sta-
tutowych obowiązków dla dobra 
społeczności lekarzy wojskowych 
i naszych podopiecznych.

W Nowym 2010 Roku w imie-
niu Rady Lekarskiej WIL życzę 
wszystkim Państwu niezawodnego 
zdrowia, satysfakcji z wykonywania 
najwspanialszego zawodu – zawo-
du lekarza, wytrwałości w codzien-
nych zmaganiach, pogody ducha 
i uśmiechu oraz radości z chwil spę-
dzonych z rodziną i przyjaciółmi. 

ppłk dr n. med. Piotr RaPiejko
Przewodniczący 
Rady Lekarskiej 

Wojskowej Izby Lekarskiej

Pogody ducha i uśmiechu 
   w Nowym 2010 Roku
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WojskoWa Izba Lekarska

jak mówi o sobie „łodzianin 
osiadły przed 21 laty na stałe 

w Warszawie”.

Urodził się w Łodzi w 1964 roku. 
Harcerz, drużynowy harcerskiej 
drużyny wodnej, następnie szcze-
powy, podharcmistrz. Absolwent 
XXV kursu Wojskowej Akademii 
Medycznej (promocja 1988 rok). 
Pracę lekarza rozpoczął w dywi-
zjonie w Studze k. Warszawy na 
stanowisku lekarza. Następnie 
pełnił funkcję starszego lekarza 

– kierownika izby chorych 4 Bazy 
Lotniczej w Warszawie, specjali-
zując się jednocześnie w Klinice 
Otolaryngologii CSK WAM w War-
szawie. Po uzyskaniu specjalizacji 
z otolaryngologii rozpoczął pracę 
na stanowisku asystenta w Kli-
nice Otolaryngologii CSK WAM, 
obejmując kolejno stanowiska 
starszego asystenta. Od 2002 roku 
dr Piotr Rapiejko – adiunkt Kliniki 
Otolaryngologii Wojskowego In-
stytutu Medycznego w Warszawie, 
od 2009 roku pełni funkcję szefa 
Oddziału Działalności Badawczo- 

-Naukowej. Jest autorem 5 mono-
grafii oraz autorem 31 rozdziałów 
książkowych wydanych m.in. przez 
PZWL i PWN. Autor licznych ar-
tykułów w krajowych i zagranicz-
nych czasopismach naukowych 
z zakresu laryngologii, alergologii 
i aerobiologii medycznej o łącznym 
współczynniku oddziaływania Im-
pact Factor IF =15,09.

Był współzałożycielem i wice-
przewodniczącym Oddziału War-
szawskiego Polskiego Towarzystwa 
Pomocy Chorym na Astmę i Alergię. 
Uhonorowany godnością członka 
honorowego oraz konsultanta ds. 
edukacji pacjenta Polskiego Towa-
rzystwa Pomocy Dzieciom Chorym 
na Astmę i Alergię.

W latach 2000-2006 pełnił przez 
2 kadencje funkcję sekretarza Od-
działu Mazowieckiego Polskiego 
Towarzystwa Otolaryngologów 
Chirurgów Głowy i Szyi i równolegle 
w tych samych latach funkcję se-
kretarza Oddziału Warszawskiego 
Polskiego Towarzystwa Alergolo-
gicznego. 

W latach 2002-2006 sekretarz 
Studium Doktoranckiego Wojsko-
wego Instytutu Medycznego.

W latach 2006-2009 członek 
Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego, 
ponownie wybrany na członka 
Zarządu Głównego PTA w kadencji 
2009-2012. Dr Piotr Rapiejko jest 
indywidualnym członkiem wielu 
międzynarodowych towarzystw na-
ukowych, m.in. European Academy 
of Allergology and Clinical Immuno-
logy oraz International Aerobiology 
Association. Jest także zastępcą 
redaktora naczelnego „Lekarza 
Wojskowego” (4 pkt. MNiSW) oraz 
sekretarzem dwumiesięcznika 

„Otolaryngologia Polska” (pismo 
w bazie PubMed Medline). Od roku 
2005 jest redaktorem naczelnym 
kwartalnika „Alergoprofil” (4 pkt. 
MNiSW). W tym ostatnim piśmie 
publikował stanowiska Naczelnej 
Rady Lekarskiej dotyczące stoso-
wania metod niekonwencjonalnych 
i homeopatii w alergologii oraz 
kartę praw lekarza opracowaną 
m.in. przez Okręgową Izbę Lekar-
ską w Krakowie oraz Towarzystwo 
Prawa Medycznego.

Wykładowca i nauczyciel aka-
demicki, kierownik specjalizacji 
z zakresu otolaryngologii 6 lekarzy 
(3 osoby uzyskały już tytuł specja-
listy). Od 20 lat związany również 
z Zakładem Alergologii Akademii 
Medycznej w Warszawie, obecnie 
Zakładem Profilaktyki Zagrożeń Śro-
dowiskowych i Alergologii Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego. 
Promotor 6 prac magisterskich 
bronionych na Wydziale Nauki 
o Zdrowiu WUM.

Za swój największy sukces or-
ganizacyjny dr P. Rapiejko uważa 
stworzenie od podstaw w 1989 
roku Ośrodka Badania Alergenów 
Środowiskowych. Od 20 lat w sieci 
punktów pomiarowych ośrodka, 
wykorzystując światowej klasy 
aparaturę pomiarową, monitoro-
wane jest w trybie ciągłym stężenie 
aeroalergenów (ziarna pyłku roślin 
i spor grzybowych) w atmosferze 
Polski. Na podstawie wyników 
pomiarów opracowywane są ko-
munikaty o stężeniu pyłku roślin. 

„Komunikaty dla alergików”, których 
współtwórcą jest dr P. Rapiejko, pu-
blikowane są od 1998 roku w Inter-
necie i prezentowane w Panoramie 
TVP, a wcześniej TVN Meteo, Radio 
Zet, „Rzeczpospolitej”, w 17 dodat-
kach lokalnych „Gazety Wyborczej” 
i licznych dziennikach lokalnych.

Główne zainteresowania na-
ukowe – fizjologia i patologia błony 
śluzowej nosa, zmysł węchu i ae-
robiologia.

Zainteresowania pozazawodo-
we – fotografia przyrodnicza (jest 
autorem atlasu roślin alergogennych 
zawierającego ponad 1500 zdjęć 
roślin jego autorstwa), podróże.

Żona – lekarz, specjalista aler-
golog, adiunkt Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, 2 córki 

– uczennice szkoły podstawowej.

Z. U.

Ppłk dr n. med. Piotr Rapiejko
– nowy Przewodniczący WIL
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Posiedzenie Prezydium RL WIL

Posiedzenie Prezydium RL WIL
z dnia 16 października 2009 r.

W posiedzeniu, które otworzył 
i prowadził prof. Marian Brocki 

– Przewodniczący RL WIL, uczest-
niczyło 11 członków Prezydium RL 
WIL oraz Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej WIL i dyrektor 
Biura WIL – lek. Zbigniew Ułanowski. 
Przedstawiony porządek posiedze-
nia przyjęty został jednogłośnie i bez 
poprawek. Przewodniczący WIL 
poinformował, że problemem który 
zajmował ostatnio NRL były pertur-
bacje związane z wyborem dele-
gatów w wielu izbach okręgowych. 
Wymusiło to przyjęcie poprawek 
i uzupełnień dokumentu dotyczą-
cego zasad i trybu wyboru do orga-
nów izb lekarskich. Prezes wyraził 
zadowolenie z przeprowadzonej 
akcji wyborczej w WIL i przekonanie, 
że na zjeździe nie będziemy mieli 
problemów z wyłonieniem funkcyj-
nych i przedstawicieli do organów 
naszej izby. 

  
O zasadniczych sprawach oma-

wianych w trakcie odprawy Szefa 
Inspektoratu Wojskowej Służby 
Zdrowia z kadrą kierowniczą woj-
skowej służby zdrowia poinformo-
wał Radę Lekarska WIL sekretarz 
rady kol. Marian Dójczyński. Go-
rącym tematem było oczywiście 
finansowanie wojskowej służby 
zdrowia, kontraktowanie świadczeń 
na rok 2010, wyniki finansowe szpi-
tali wojskowych (tylko trzy szpitale 
mają ujemny wynik finansowy). Po-
ruszano też problem akcji wyboru 
szpitali, które będą wojewódzkimi 
centrami urazowymi. W wojewódz-
twie mazowieckim takim Centrum 
Urazowym ma być Szpital Klinicz-
ny MON Wojskowego Instytutu 
Medycznego przy ul. Szaserów 
w Warszawie. Marian Dójczyński 
przedstawił tam także problemy 
samorządu, zwłaszcza dotyczące 
przygotowania do Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego WIL. 

Na wniosek Przewodniczące-
go Komisji ds. Rejestru Lekarzy, 
Wydawania Prawa Wykonywania 
Zawodu i Prywatnych Praktyk 
Lekarskich WIL – kol. Zbigniewa 
Zaręby Prezydium podjęło uchwały 
w sprawie:

–  wydania stałego Prawa Wykony-
wania Zawodu lekarzom, którzy 
odbyli staż podyplomowy: Paw-
łowi Krzymianowskiemu, Annie 
Piętko, Krzysztofowi Pogodzie, 
Marcie Wiśniewskiej. Prezydium 
w tej sprawie podjęło jednogło-
śnie uchwałę nr 1814/09/V;

– wydania duplikatu dokumentu 
Prawa Wykonywania Zawodu 
lek. Barbarze Kiełb. Prezydium 
podjęło jednogłośnie uchwałę 
nr 1815/09/V; 

– wydania duplikatu dokumentu 
Prawa Wykonywania Zawodu 
lek. Tomaszowi Ziółkowi. Pre-
zydium podjęło jednogłośnie 
uchwałę nr 1849/09/V; 

– dokonania wpisów do rejestru 
prywatnych praktyk lekarskich, 
skreśleń praktyk lub zmiany 
adresu praktyk. Prezydium pod-
jęło jednogłośnie uchwały od nr 
1816 do nr 1848. 

Ponadto Prezydium wyraziło 
akceptację dla przyznania uczest-
nikom szkoleń:

– I Krajowych Spotkań Reuma-
tologicznych, których organiza-
torem jest Klinika Chorób We-
wnętrznych i Reumatologii WIM 
CSK – 20 pkt. edukacyjnych;

– XIII Konferencji  Naukowo-
Szkoleniowej WSłZdr. nt.: „Pro-
blemy zabezpieczenia medycz-
nego w dobie transformacji Sił 
Zbrojnych” – 12 pkt edukacyj-
nych.
  
Skarbnik WIL kol. Jerzy Stasz-

czyk przedstawił do decyzji Prezy-
dium wnioski: 

– w sprawie udzielenia wspar-
cia finansowego organizato-
rom XIII Konferencji Nauko-
wo-Szkoleniowej WSłZdr. nt.: 

„Problemy zabezpieczenia me-
dycznego w dobie transformacji 
Sił Zbrojnych”, która odbędzie 
się w Ryni. Prezydium pod-
jęło jednomyślnie uchwałę nr 
1851/09/V i przyznało na ten cel 
5000,00 zł.

– wnioski lekarzy o zwolnienie 
z opłacania składek członkow-
skich,

– wnioski lekarzy o obniżenie 
składki członkowskiej, 

– wnioski lekarzy o umorzenie za-
ległych składek członkowskich

– wniosek lek. dent. o czasowe 
zawieszenie opłacania skła-
dek.
Prezydium po rozpatrzeniu każ-

dego z wniosków podjęło stosowne 
uchwały i decyzje. 

  
O liczbie wybranych na VI 

kadencję delegatów i rejonach 
w których delegatów nie wybrano 
poinformował Prezydium dyrektor 
biura WIL. Ustalono, że ostatnie 
w V kadencji posiedzenie Rady 
Lekarskiej odbędzie się w WDW 
Rynia w dniu 19 listopada 2009 r., 
o godz. 17.00. 

Ponadto przyjęto przedstawioną 
listę gości na XXVI Zjazd, uzgod-
niono listę osób przewidzianych do 
wyróżnienia za działalność samo-
rządowa i na rzecz samorządu oraz 
podjęto decyzję o wprowadzeniu 
nowego logo WIL. Prezydium zde-
cydowało ponadto o zakupie przez 
WIL 30 egz. książki autorstwa prof. 
Czesława Jeśmana pt. „Profesoro-
wie i Docenci Wojskowej Akademii 
Medycznej w Łodzi im. gen. dyw. 
prof. Bolesława Szareckiego”.

  
 Z. U.
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Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
z dnia 19 listopada 2009 r.

Zamykające V kadencję WIL posiedzenie Rady Lekar-
skiej odbyło się w Ryni k. Warszawy w przededniu 

XXVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy 
WIL. Uczestniczyło w nim 21 członków RL WIL oraz 
przewodniczący Komisji Wyborczej WIL, kol. Ryszard 
Zachar, radca prawny i dyrektor Biura WIL. Posiedzenie 
otworzył i prowadził – zgodnie z przedstawionym i przy-
jętym jednogłośnie porządkiem – prof. Marian Brocki. 

Na wstępie Przewodniczący RL WIL podziękował 
członkom Rady za ich pracę w okresie kadencji, udaną 
współpracę, a także wyraził swoje uznanie dla pracy 
Biura WIL. Odniósł się też do spraw, których nie poruszył 
w sprawozdaniu z działalności RL WIL na Zjazd, zwłasz-
cza funkcjonowania komisji organizacyjno-legislacyjnej, 
której w mijającej kadencji przewodniczył kol. Stefan 
Antosiewicz. Przewodniczący WIL zwrócił uwagę na kilka 
ważnych problemów, których mimo wysiłków samorządu, 
a zwłaszcza wiceprzewodniczącego kol. Bogdana Baruta 
i Komisji Stomatologicznej – nie udało się rozwiązać. Do-
tyczyło to stanu i funkcjonowania stomatologii w wojsku. 
Sytuacja nie tylko nie uległa poprawie, ale pojawiły się 
nowe problemy z którymi trzeba będzie się zmierzyć. 

W dalszej części posiedzenia Rada Lekarska zajęła 
się sprawami bieżącymi. Na wniosek przewodniczą-
cego Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Prawa 
Wykonywania Zawodu i Praktyk Prywatnych podjęta 
została uchwała o wydaniu duplikatu Prawa Wykony-
wania Zawodu lek. Jakubowi Berczakowi (uchwała nr 
1860/09/V). Rada rozpatrzyła wnioski lekarzy dotyczą-
ce dokonania wpisów do rejestru praktyk prywatnych, 
skreśleń praktyk i zmian miejsca wykonywanych prak-
tyk. Wobec braku zastrzeżeń do wniosków, jednogło-
śnie podjęto uchwały (od nr 1861/09/V do nr 1892/09/V). 

Rada zaakceptowała też propozycję organizatora IV 
Warsztatów Nowych Technik Obrazowania w Chirurgii 
Małoinwazyjnej przyznania uczestnikom tego szkolenia 
po 15 punktów edukacyjnych.

Po zapoznaniu się ze stosownymi opiniami mery-
torycznymi i środowiskowymi Rada Lekarska udzieliła 
jednogłośnie poparcia nw. lekarzom na kierownicze 
stanowiska w wojskowej służbie zdrowia:

– mjr. lek. Krzysztofowi Pakulskiemu – kandydatowi 
na stanowisko ordynatora Klinicznego Oddziału 
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w 4 Wojskowym 
Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu;

– mjr. lek. Robertowi Leszkowi – kandydatowi na 
stanowisko ordynatora Klinicznego Oddziału Oku-
listycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym 
we Wrocławiu;

– płk. lek. Tadeuszowi Komorowskiemu – kandyda-
towi na stanowisko Przewodniczącego Centralnej 
Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie;

– płk. lek. Bartłomiejowi Szablewskiemu – kandy-
datowi na stanowisko zastępcy komendanta 109 
Szpitala Wojskowego w Szczecinie
Projekt prowizorium budżetowego na 2010 rok 

przedstawił skarbnik WIL kol. Jerzy Staszczyk. Po 
krótkiej dyskusji w trakcie której zwracano uwagę, że 
wydatki związane z pracą sądu lekarskiego mogą być 
istotnie wyższe od zakładanych zaproponowano, aby 
po dokonaniu szczegółowej analizy potrzeb wnieść 
korektę w planie wydatków na zjeździe budżetowym 
w marcu 2010 r. Rada Lekarska przedstawione prowi-
zorium budżetowe jednogłośnie przyjęła.

Kol. Jan Sapieżko przedstawił wniosek grupy sportow-
ców-lekarzy wojskowych o dofinansowanie ich uczestnic-
twa w XV Mistrzostwach Polski w Halowej Piłce Nożnej 
Lekarzy w Mielcu. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę 
nr 1893/09/V o udzieleniu wsparcia finansowego w wy-
sokości 1000,00 zł. 

Rada rozpatrzyła również wnioski lekarzy, członków 
WIL w sprawach dotyczących zwolnienia z opłacania 
składki na rzecz WIL, obniżenia jej wysokości, rozłoże-
nia spłaty zadłużenia na raty lub umorzenia należności 
i podjęła uchwały stosowne uchwały. 

 
W części posiedzenia dotyczącej organizacji XXVI 

Zjazdu Lekarzy WIL uzgodniono rekomendowanie Zjaz-
dowi kandydatów na funkcje w Prezydium Zjazdu: 

– kol. Piotra Dzięgielewskiego – na Przewodniczące-
go Zjazdu

– kol. Bogdana Baruta – na wiceprzewodniczącego 
Zjazdu

– kol. Stefana Antosiewicza i kol. Józefowicza Macieja 
– na sekretarzy Zjazdu.Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej V kadencji.
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Prowizorium budżetowe WIL na 2010 r.

Symbol
konta

Wyszczególnienie Wykonanie 
2009 r.

Plan
2010 r.

Uwagi

70 DoCHoDY 0 2 313 000
750 Przychody z działalności samorządowej 0 1 800 000

752  Składki członkowskie 1 800 000

750 Przychody z zadań przejętych od administracji państwowej 0 314 000
751  Dotacje MON 314 000

750 Przychody z pozostałej działalności 0 170 000
753  Odsetki od lokat 60 000

754  Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 60 000

755  Komisja Bioetyki 50 000

760 Przychody z działalności finansowej 0 29 000
761  Inne operacje finansowe 4 000

762  Pozostałe przychody 25 000

40 koSZTY 0 1 949 200
40A Koszty zadań przejętych od administracji państwowej 0 314 000

40A1 Koszty prowadzenia rejestru lekarzy i wydawania praw wykonywania 
zawodu

110 890

40A2 Koszty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 103 805

40A3 Koszty Sądu Lekarskiego 99 305

40S Koszty działalności samorządowej 0 1 480 000
40S1 Koszty ogólno-samorządowe 1 326 000

40S2 Koszty delegatur 0

40S3 Koszty wydawnicze „Skalpela” 154 000

40G Koszty pozostałych zadań 0 155 200
 40G1 Koszty rejestracji prywatnych praktyk 66 000

 40G2 Koszty Komisji Bioetyki 89 200  
  

Inne zamierzenia
434 0 0
1000  Zakup środków trwałych 0 5 000

1002  Środki trwałe, urządzenia techniczne 5 000  

1004  Środki trwałe – pozostałe 0

1005  Wyposażenie 0 0

Prowizorium budżetowe Wojskowej Izby Lekarskiej na 2010 r.
Załącznik nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
anna RoSoWSka

SKARBNIK WIL
jerzy STaSZCZYk

Rada nie wyłoniła kandydata na funkcję przyszłego 
Przewodniczącego WIL, pozostawiając otwartą drogę 
do ubiegania się o nią czterem członkom Rady, którzy 
taką chęć wyrazili. Na koniec Rada przyjęła zapropo-
nowany przez dyrektora biura WIL scenariusz wstępnej, 
oficjalnej części Zjazdu. 

Po posiedzeniu Rady Lekarskiej Przewodniczący 
WIL, za pracę w V kadencji uhonorował członków 

Rady Lekarskiej pamiątkowymi medalami XX-lecia 
Odrodzonego Samorządu Lekarskiego, upominkami 
książkowymi i znaczkami korporacyjnymi WIL, po czym 
ostatnie w V kadencji WIL spotkanie Rady Lekarskiej 
zwieńczyła wspólna, uroczysta kolacja, w której uczest-
niczyli także pracownicy Biura WIL zaangażowani 
w organizację i obsługę Zjazdu.

 Z. U.
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Na podstawie § 11 uchwały nr 17/90/I Naczelnej 
Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie 
ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: 
okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekar-
skich i okręgowych komisji rewizyjnych – uchwala się 
co następuje:

§ 1
Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru 

Prezydium Zjazdu w składzie: Przewodniczący XXVI 
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojsko-
wej Izby Lekarskiej, dwaj zastępcy przewodniczącego 
oraz sekretarz Zjazdu.

§ 2
Zjazd wybiera na:

• Przewodniczącego Zjazdu – Piotr Dzięgielewski 
• Zastępcę Przewodniczącego Zjazdu – Andrzej Chciałowski
• Zastępcę Przewodniczącego Zjazdu – Konrad Maćkowiak
• Zastępcę Przewodniczącego Zjazdu – Andrzej Gałecki
• Zastępcę Przewodniczącego Zjazdu – Bogdan Barut
• Sekretarza Zjazdu – Stefan Antosiewicz 
• Sekretarza Zjazdu – Maciej Józefowicz 

§ 3
Prezydium Zjazdu powierza się wykonanie zadań 

wynikających z Regulaminu Zjazdu.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski

Uchwała nr 2/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie Regulaminu 
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej 

Na podstawie § 13 ust. 1 uchwały nr 17/90/I Naczel-
nej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie 
ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: 
okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekar-
skich i okręgowych komisji rewizyjnych, uchwala się 
co następuje:

§ 1
Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej przyjmuje 

Regulamin XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski

Uchwała nr 1/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej – stanowiący za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVI 
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy 

Wojskowej Izby Lekarskiej VI kadencji

Na podstawie § 13 ust. 1 uchwały nr 17/90/I Naczel-
nej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie 
ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: 
okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekar-
skich i okręgowych komisji rewizyjnych, uchwala się 
co następuje:

§ 1
Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej ustala 

porządek obrad XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 
Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej – stanowią-
cy załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski

Uchwała nr 4/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie wyboru komisji zjazdowych

Na podstawie § 13 ust. 3 i 4 uchwały nr 17/90/I Na-
czelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie 
ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: 
okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekar-
skich i okręgowych komisji rewizyjnych – Zjazd Lekarzy 
Wojskowej Izby Lekarskiej powołuje:

§ 1
1. Komisję Mandatową w składzie:

1) Jerzy Staszczyk
2) Andrzej Truszczyński
3) Jan Sapieżko



8 „Skalpel” 1/2010

Uchwały XXVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy WIL

2. Komisja mandatowa realizuje zadania określone w § 
28 ust. 3 uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekar-
skiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulami-
nu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów 
na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania 
członków tych organów i tych delegatów.

§ 2
1. Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) Jan Janus 
2) Michał Abramowicz
3) Walenty Seliga
4) Tomasz Kowalski
5) Jerzy Krygiel

2. Komisja skrutacyjna realizuje zadania określone 
w § 29 ust. 3 uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej 
powołanej w § 1 ust. 2.

§ 3
Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1) Zbigniew Zaręba
2) Krzysztof Kordeczka

§ 4
Komisji, o której mowa w § 3 powierza się wykona-

nie zadań wynikających z Regulaminu Zjazdu.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski

Uchwała nr 5/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia liczby członków organów 
Wojskowej Izby Lekarskiej na okres VI kadencji

Na podstawie art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 z późn. 
zm.) XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
Wojskowej Izby Lekarskiej, uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się na okres VI kadencji WIL (lata 2009-2013) 

następujące liczby członków organów Wojskowej Izby 
Lekarskiej:
1. Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej – 24 

członków, w tym 20 lekarzy i 4 lekarzy dentystów.
2. Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Wojskowej Izby Lekarskiej – 28 w tym 25 lekarzy 
i 3 lekarzy dentystów.

3. Sąd Lekarski Wojskowej Izby Lekarskiej – 21 człon-
ków, w tym 19 lekarzy i 2 lekarzy dentystów.

4. Komisja Rewizyjna Wojskowej Izby Lekarskiej – 5 
członków, w tym 1 lekarz dentysta

5. Komisja Wyborcza – 5 członków, w tym 1 lekarz 
dentysta

6. Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy – 11 delegatów, 
w tym w tym 1 lekarz dentysta.

§ 2
Traci moc uchwała Nr 10/05/V Sprawozdawczo-

Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej 
z dnia 19.11. 2005 r. z późn. zm.w sprawie ustalenia 
liczby członków organów WIL.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski

Uchwała nr 6/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 
Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej 

za okres V kadencji

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 z późn. 
zm.), uchwala się co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Lekarskiej WIL 

z działalności w V kadencji – stanowiącego załącznik 
do niniejszej uchwały – XXVI Sprawozdawczo-Wybor-
czy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej zatwier-
dza to sprawozdanie. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski

Uchwała nr 7/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z działalności Komisji Rewizyjnej 

Wojskowej Izby Lekarskiej w V kadencji

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30 poz. 158 
z późn. zm.), uchwala się co następuje:
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§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Komi-

sji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej w V kadencji 
– stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały – XXVI 
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Wojskowej 
Izby Lekarskiej zatwierdza to sprawozdanie. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan Antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski

Uchwała nr 8/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Wojskowej Izby Lekarskiej w V kadencji

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 z późn. 
zm.), uchwala się co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rzecz-

nika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby 
Lekarskiej w V kadencji – stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały – XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej zatwierdza 
to sprawozdanie. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski

Uchwała nr 9/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej 

w V kadencji

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 z późn. 
zm.), uchwala się co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Sądu 

Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej w V kadencji – 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały – XXVI 

Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Wojskowej 
Izby Lekarskiej zatwierdza to sprawozdanie. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan Antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski

Uchwała nr 10/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium 
Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej 

za działalność w  V kadencji

Na podstawie art. 23 pkt 3 oraz w związku z art. 27 
pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich 
(Dz. U. nr 30 poz. 158 z późn. zm.), uchwala się co 
następuje:

§ 1
Na wniosek Komisji Rewizyjnej WIL – XXVI Spra-

wozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby 
Lekarskiej udziela absolutorium Radzie Lekarskiej WIL 
za działalność w  V kadencji. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski

Uchwała nr 11/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie Programu działania samorządu lekarskiego 
Wojskowej Izby Lekarskiej na lata 2010-2013

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

§ 1
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 

WIL, obradujący w dniach 20-21 listopada 2009 r.  
w Ryni k. Warszawy świadom roli, zadań i nowych wy-
zwań stojących przed samorządem lekarskim, w intere-
sie swoich członków: lekarzy i lekarzy dentystów oraz 
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Uchwały XXVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy WIL

ich podopiecznych stawia nowo wybranym organom  
i całemu samorządowi na VI kadencję następujące 
zadania:

I. W sprawach organizacyjnych samorządu:
1. Zdynamizować funkcjonowanie organów samo-

rządowych, w szczególności komisji problemo-
wych WIL,

2. Wspierać i rozwijać aktywność członków samo-
rządu, zwłaszcza wybranych na funkcje zastęp-
ców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
WIL i członków Sądu Lekarskiego WIL,

3. Aktywizować poprzez wybranych przedstawicieli 
środowisko lekarskie,

4. Usprawniać obsługę członków samorządu przez 
Biuro WIL,

5. Szerzej wykorzystywać powszechny dostępu do 
internetu.

II.  W sprawach dotyczących etyki i odpowiedzial-
ności zawodowej:
1. Niezwłocznie reagować na wszelkie uchybienia 

odnoszące się do zasad Kodeksu Etyki Lekar-
skiej,

2. Upowszechniać wśród lekarzy znajomość prawa 
medycznego i zasad bioetyki,

3. Wspierać działania Pełnomocnika ds. Zdrowia 
Lekarzy w ograniczaniu i zwalczaniu uzależnień 
wśród lekarzy,

4. Dążyć do budowy godnych i pełnych sza-
cunku relacji pomiędzy lekarzami, zwłaszcza  
w odniesieniu do lekarzy seniorów i lekarzy 
chorych.

III. W sprawach dotyczących kształcenia:
1. Ściśle współdziałać z Inspektoratem Wojsko-

wej Służby Zdrowia, Wojskowym Instytutem 
Medycznym i Centrum Szkolenia Wojskowych 
Służb Medycznych we wszystkich sprawach 
dotyczących kształcenia przeddyplomowego 
i podyplomowego lekarzy,

2. Podejmować wysiłki na rzecz stwarzania szer-
szych możliwości i warunków podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych lekarzy,

3. Wspierać finansowo jednostki szkolące i lekarzy 
podnoszących swoje kwalifikacje,

4. Organizować kształcenie w ramach możliwości 
i środków budżetowych Wojskowej Izby Lekar-
skiej,

5. Aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia 
prawa dotyczącego kształcenia lekarzy i lekarzy 
dentystów.

IV. W sprawach dotyczących środowisk lekarskich 
i dentystycznych:

1. Reagować na wszelkie zjawiska dezawuowania 
zawodu lekarza i naruszania dobrego imienia 
lekarzy,

2. Pogłębiać integrację środowiska lekarskiego 
poprzez aktywizację komisji problemowych  
i organizację spotkań, popularyzować lekarski 
sport i aktywny wypoczynek,

3. Podejmować działania zmierzające do zapew-
nienia właściwego statusu materialnego lekarzy 
i lekarzy dentystów,

4. Wspierać pomocą socjalną lekarzy i ich rodziny 
w trudnych sytuacjach życiowych,

5. Wspierać lekarzy pomocą prawną w sytuacjach 
spornych, zwłaszcza dotyczących przestrzega-
nia czasu pracy, warunków służby i pracy oraz 
realizacji umów z NFZ,

6. Zachęcać do bezpłatnego świadczenia pomocy 
medycznej kolegom lekarzom w gabinetach 
prywatnych i ułatwiania dostępu do takich 
świadczeń w placówkach ochrony zdrowia oraz 
popularyzować takie zachowania.

V. W sprawach dotyczących organizacji ochrony 
zdrowia
1. Zajmować stanowisko i wypowiadać opinie 

w sprawach regulowanych aktami normatyw-
nymi, dotyczących ochrony zdrowia żołnierzy  
i obywateli,

2. Wydawać opinie o przedstawianych kandyda-
tach na kierownicze stanowiska w wojskowej 
służbie zdrowia,

3. Wspierać lekarzy i pracowników wojskowych 
zakładów ochrony zdrowia w ich dążeniach 
do zabezpieczenia im udziałów właścicielskich 
w przypadku przekształceń własnościowych 
tych zakładów.

VI.  W sprawach dotyczących działalności gospo-
darczej lekarzy i lekarzy dentystów
1. Monitorować działalność praktyk indywidualnych 

i grupowych pod kątem warunków i jakości 
świadczonych usług oraz przestrzegania zakazu 
stosowania reklamy tych usług,

2. Poprawić dyscyplinę wykonawczą w zakresie kon-
troli praktyk prywatnych, tak lekarzy kontrolowanych 
jak i zespołów kontrolujących praktyki.

3. Udzielać pomocy i doradztwa lekarzom podej-
mującym działalność gospodarczą i rejestrują-
cym praktyki prywatne.

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski
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WojskoWa Izba Lekarska

załącznik do uchwały nr 12/ 09/VI 
XXVI zjazdu lekarzy WIl 

z dnia 20 listopada 2009 r.

REGULAMIN 
dofinansowania szkolenia lekarzy – członków WIL 

w latach 2010-2013

Na podstawie art.23 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 
158 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 11 XXV 
Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w sprawie 
opracowania koncepcji i zasad dofinansowania szko-
lenia lekarzy (lekarzy dentystów) – członków WIL, 
Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej uchwala, co 
następuje:

§ 1
Wojskowa Izba Lekarska – zwana dalej „WIL” 

przyjmuje za jeden z priorytetów swojego działania 
wspieranie organizacyjne i finansowe doskonalenia 
zawodowego lekarzy (lekarzy dentystów) – zwanych 
dalej „lekarzami”, zwłaszcza prowadzonego w formie 
zorganizowanych kursów i szkoleń przygotowujących 
do egzaminów specjalizacyjnych oraz kursów dosko-
nalących, w szczególności w dziedzinach przydatnych 
dla wojskowej służby zdrowia.

§ 2
Wsparciem finansowym ze środków WIL mogą być 

objęte jednostki szkolące, posiadające akredytację  
oraz lekarze, którzy wystąpią o takie wsparcie, speł-
niający warunki określone w regulaminie, stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Środki finansowe na wspieranie doskonalenia za-

wodowego lekarzy uwzględnia się w planie budżetu na 
dany rok, poczynając od 2010 roku.

§ 4
Środki finansowe na wspieranie doskonalenia za-

wodowego lekarzy, Rada Lekarska planuje w budżecie 
WIL uwzględniając stały mechanizm ich gromadzenia 
z wpływających składek od określonej liczby członków 
WIL, opłacających składkę w pełnej wysokości, przy 
czym uwzględnia się wskaźnik procentowy ściągal-
ności składki. 

§ 5
Środki finansowe na wspieranie doskonalenia 

zawodowego lekarzy przeznacza się dla jednostek 
szkolących i lekarzy wnioskujących indywidualnie, 
zapewniając racjonalne ich wydatkowanie. 

§ 6
Dodatkowe środki na szkolenie lekarzy pochodzić 

mogą z dotacji, darowizn i innych wpływów na rachunki 
Wojskowej Izby Lekarskiej. Środki te, jako pozapla-
nowe, mogą zwiększać wydatki nie ujęte w planie 
budżetowym na dany rok.

§ 7
Środki niewykorzystane w danym roku, w razie 

potrzeby, przeksięgowuje się na rok następny, zwięk-
szając tym samym ich pulę w kolejnym roku.

§ 8
1. Dysponentem środków na dofinansowanie szkoleń 

członków WIL jest Rada Lekarska WIL.
2. Rada Lekarska WIL składa corocznie Zjazdowi Le-

karzy WIL odrębne sprawozdanie z wydatkowania 
środków, o których mowa w § § 5 i 6.

Uchwała nr 12/09/VI
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie zasad dofinansowania szkolenia lekarzy 
(lekarzy dentystów) 

członków Wojskowej Izby Lekarskiej

SEKRETARZ ZJAZDU
Stefan antosiewicz
Maciej Józefowicz

PRZEWODNICZĄCY 
ZJAZDU

Piotr Dzięgielewski

1. Środki na dofinansowywanie szkoleń lekarzy – 
członków WIL przyznaje Rada Lekarska Wojskowej 
Izby Lekarskiej lub działające w jej imieniu Prezy-
dium. Prezydium WIL może przyznać dofinansowa-
nie w kwocie nie wyższej niż 5000,- PLN. 

2. Decyzja o przyznaniu i wysokości wsparcia finanso-
wego określana jest w każdym przypadku odrębną 
uchwałą Rady Lekarskiej WIL (Prezydium WIL).

3. Za prawidłowe wypłacanie i rozliczenie środków 
odpowiada skarbnik, dyrektor i główna księgowa 
Biura WIL.

4. Środkami na dofinansowanie szkoleń lekarzy wspie-
rane mogą być jednostki szkolące i indywidualnie 
ubiegający się o taką pomoc lekarze.

5. Dofinansowanie szkoleń organizowanych przez 
jednostki szkolące możliwe jest jedynie w oparciu 
o ich plany szkoleń na dany rok, przesłane do Biura 
WIL do końca października roku poprzedniego.

6. Warunkiem przyznania wsparcia finansowego jed-
nostce szkolącej lekarzy jest prowadzenie szkolenia 
nieodpłatnie dla lekarzy lub za opłatą obniżoną 
o kwotę dofinansowania. 

7. Podstawę do podjęcia decyzji w sprawie przyznania 
wsparcia finansowego stanowi pisemny wniosek 
kierownika jednostki szkolącej. Wniosek ten musi 
zawierać następujące informacje:
1)  nazwę i adres jednostki szkolącej i organizatora 

szkolenia,
2)  nazwę kursu/szkolenia, tematykę, czas trwania 

szkolenia,
3)  planowaną liczbę uczestników szkolenia,
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4)  jeśli szkolenie jest odpłatne – wysokość opłaty 
za szkolenie jednego uczestnika,

5)  nr konta bankowego jednostki organizującej szko-
lenie, z określeniem treści dopisku – tytułem.

8. Kierownik jednostki szkolącej, w ciągu 30 dni od 
zakończenia szkolenia, ma obowiązek złożenia 
do WIL udokumentowanego sprawozdania ze 
sposobu wydatkowania przyznanych środków 
finansowych.

9. Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi na 
konto WIL w ciągu 30 dni.

10. O wsparcie finansowe wiążące się z uczestnictwem 
w szkoleniach przygotowujących do egzaminów 
specjalizacyjnych oraz w kursach doskonalących 
ubiegać się może indywidualnie lekarz – członek 
WIL, który:
1)  ma na bieżąco opłacone składki członkowskie,
2)  nie był karany prawomocnie przez Sąd Lekarski 

WIL,
3)  znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, 

zwłaszcza wynikającej ze zdarzeń losowych, 
4)  wykazuje się – według opinii konsultanta wojsko-

wej służby zdrowia – szczególnymi osiągnięcia-
mi zawodowymi lub naukowymi, uzasadniający-
mi przyznanie wsparcia finansowego na dalszy 
rozwój. 

11. Lekarz ubiegający się o dofinansowanie kosztów zwią-
zanych z uczestnictwem w szkoleniu składa do Rady 
Lekarskiej WIL pisemny wniosek podając w nim: 
1) swoje dane adresowe,
2) rodzaj, miejsce i termin szkolenia, w którym 

zamierza uczestniczyć,
3) koszt szkolenia, jeżeli jest odpłatne,
4) numer konta bankowego, na które ma być wy-

konany przelew,
oraz załącza, jeśli zachodzi taka potrzeba:

5)  kserokopię PIT za rok podatkowy, poprzedza-
jący rok szkolenia,

 albo
6) opinią konsultanta wojskowej służby, o której 

mowa w pkt. 10 ppkt. 4
12. Jeśli Rada Lekarska podejmie uchwałę o przyzna-

niu wsparcia finansowego, lekarz zostaje o tym 
niezwłocznie poinformowany na piśmie.

13. Wsparcie finansowe może być udzielone lekarzo-
wi tylko jeden raz w roku, do maksymalnej kwoty 
2.200 zł. 

14. Przekazanie środków finansowych na konto 
bankowe lekarza następuje po przedstawieniu 
zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego 
udział w szkoleniu.

Co boli pułkownika Baruta?
Uwagi do artykułu „Głos wojskowych lekarzy dentystów” („Skalpel” nr 6, listopad-grudzień 2009 r.)

„Fraszka na Janosika”

Nadzieje dentystów,
Bez kosztów rozbudzę,
Odtworzę Instytut,
Najlepiej „za cudze”.

Nie podważając istoty proble-
mów stomatologii wojskowej, 

ani faktu, że żołnierz, nawet zawo-
dowy, zęby ma oraz, że konstrukcja 
zęba wymaga leczenia stomatolo-
gicznego, a także, pamiętając do-
brze czasy, gdy w każdej jednostce 
wojskowej był dentysta, pragnę 
odnieść się do kilku faktów z wy-
stąpienia płk. Baruta, a dotyczących 
poradni dentystycznej Centralnej 
Wojskowej Przychodni Lekarskiej 

„CePeLek” przy Koszykowej 78 
w Warszawie, którą to przychodnią 
mam zaszczyt kierować.

Myli się Pan Pułkownik pisząc, 
iż Instytut Stomatologii został 
wydzielony wraz z „CePeLek”. 
w ramach restrukturyzacji WIM. 
Decyzja Ministra ON nr … z dnia 
27.11.2002 r. pozbawiła CSK WAM 
m.in. działalności dydaktycznej 
i naukowej, co wiązało się z likwi-
dacją instytutów, i przekształciła 
Szpital w CWPL „CePeLek”, której 
jednym z elementów stała się Po-
radnia Dentystyczna. Likwidacja 
etatów wojskowych, jeszcze w Po-
liklinice CSK WAM, poprzedniczce 

„CePeLek”, odbyło się w roku 2001 

w ramach redukcji sił zbrojnych 
i  restrukturyzacji CSK WAM. 

Na zatrudnionych podówczas 
19 oficerów dentystów dziesięciu 
pozostało w „CePeLek”, a dziewię-
ciu kontynuuje zawodową służbę 
wojskową w różnych instytucjach 
wojskowych. Instytut Stomatologii 
nie został „zdegradowany” lecz 
zlikwidowany. Powołany w roku 
2002 Wojskowy Instytut Medyczny 
w swojej strukturze stomatologii 
nie posiada. Żadnych akredytacji 
nie „wycofano”, na cztery specja-
lizacje dentystyczne, „CePeLek” 
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posiada trzy akredytacje – ze 
stomatologii zachowawczej, pro-
tetyki, stomatologii dziecięcej 
i periodontologii.

Pisząc o zlokalizowaniu Central-
nej Wojskowej Przychodni Stomato-
logicznej (CWPS) na terenie WIML, 
czemu jest wyraźnie przeciwny, 
pisze Pan Pułkownik: „Obecne 
pomieszczenia tamtejszej Przy-
chodni dentystycznej nie spełniają 
wymogów sanitarnych określonych 
przepisami unijnymi” i dalej: „Taka 
lokalizacja wymagałaby wielomi-
lionowych nakładów i nie stwarza 
możliwości zrealizowania projektu 
w krótkim okresie czasu”. Najlep-
szą jaką dotąd wymyślono metodą 
dostosowywania pomieszczeń do 
wymogów unijnych jest ich remont, 
wymagający jednak znacznych 
nakładów finansowych, gdyż nie 
występują w przyrodzie remonty 

„bezkosztowe”. 
Nie wiem, kiedy Pan Pułkownik 

był na Koszykowej wyżej niż w po-
mieszczeniach WIL na I piętrze 
(poradnia dentystyczna piętro IV) 
i skąd czerpie wiedzę o spełnianiu 
przez Poradnię norm lokalowych 
i sprzętowych. 

Z mojej, jedynej jak dotychczas, 
rozmowy z Panem Pułkownikiem 
przed trzema miesiącami, w obec-
ności p. prof. Brockiego, wynikało, 
że p. płk Barut uważa, iż w Poradni 
Dentystycznej „CePeLek” stoi, jak 
dawniej w jednostce wojskowej 
na ZN, kompletnie wyposażony, 
jak mówi młodzież, „wypasiony” 
Instytut Stomatologii, używany 
w tajemnicy przez „CePeLek” do 
niecnych celów „merkantylno-za-
robkowych”.

 Ze sprzętu stomatologicznego 
otrzymanego w ramach podzia-
łu majątku trwałego CSK WAM, 
w „CePeLek” w użyciu pozostają 
unity wyprodukowane w latach 
1989-1998 (!), a nowy sprzęt został 
zakupiony z wypracowanych przez 
pracowników „CePeLek” SP ZOZ 
środków w ramach działalności 
„merkantylno-zarobkowej” i wraz 
z  ww. stanowi jego własność.

Żeby nie „merkantylno-zarobko-
we” podejście do życia, „CePeLek”, 
samodzielny już siedem lat, nie 
miałby od siedmiu lat dodatniego 
wyniku finansowego, nie miałby 
własnych funduszy na systema-
tyczne, kosztowne remonty – przez 
te lata z MON na remonty i inwesty-
cje „CePeLek” otrzymał 17 tysięcy 
200 złotych, a wydał 11 mln 300 tys. 
złotych, dotacji na sprzęt z MON 
otrzymał 730 tys. złotych, w  tym na 
dentystyczny zero złotych, a wydał 
4 mln. 300 tys. złotych, w  tym na 
dentystyczny tylko w roku 2008 

– 400 tys. złotych, a w roku bieżą-
cym 300 tys. złotych.

To „zarobkowo-merkantylne” 
podejście do życia pozwoli nam na 
przeprowadzenie, z własnych fundu-
szy, generalnego remontu Poradni 
dentystycznej w roku 2010, kosztow-
nego, ale nie „bezkosztowego”.

Nie wiem, na czym Pan Puł-
kownik opiera twierdzenie, że: „dla 
funkcjonowania „ucywilnionego” 

„CePeLek” istnienie Poradni Denty-
stycznej nie jest konieczne”. 

Skąd ta głęboka wiedza?
„CePeLek” jest przychodnią za-

pewniającą kompleksową, a więc 
i stomatologiczną, obsługę pacjenta, 
przyjmuje rocznie ponad 600 tys. pa-

cjentów, udzielająca rocznie ponad 
milion porad i zabiegów, z czego 
poradnia dentystyczna, będąc jej 
ważnym elementem składowym, 
dając pracę i godne zarobki 107 
osobom, w tym 53 lekarzom denty-
stom, udziela porad 55 tys. pacjen-
tów i wykonuje 330 tys. zabiegów 
rocznie. Corocznie w „CePeLek” 
odbywa staż podyplomowy 20 
lekarzy dentystów, a 26 dentystów 
specjalizuje się ze stomatologii ogól-
nej, protetyki, stomatologii dziecięcej 
i periodontologii.

Pisze Pan Pułkownik: „CWPS 
może być dobrze realizującą zada-
nia placówką, a co bardzo ważne, 
finansującą się z własnych docho-
dów.” Natomiast, jeśli chodzi o „Ce-
PeLek”, to już taką placówka jest!

Jak Pan Pułkownik Barut, jako 
mieszkaniec Krakowa, najlepiej wie, 

„nie od razu Kraków zbudowano”, 
wszelkie tworzenie wymaga czasu, 
wytrwałości i spokoju, ale proszę 
Go aby pamiętał również, jak zły los 
obszedł się z Janosikiem.

lek. Włodzimierz KUźMA
płk w st. spoczynku
dyrektor „CePeLek”

Warszawa, 20.11.2009 r.

Śp.
płk w st. spocz. lek. DAWID FUchS

20.10.1917 r. – 19.02.2009 r.
zasłużony, długoletni Ordynator Oddziału Wewnętrznego 107 szpitala 

Wojskowego z Przychodnią w Wałczu, zasłużony dla Miasta Wałcza, członek 
koła związku Byłych Żołnierzy zawodowych i Oficerów Rezerwy WP,

członek koła związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym Krzyżem zasługi, 

Medalem "o udział w Walkach o Berlin" oraz wieloma odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Śp.
płk w st. spocz. dr n. med. TOMASZ JAROch

11.12.1929 r. – 13.09.2009 r.
długoletni Komendant 107 szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu, 
wybitny lekarz i organizator, zasłużony lekarz Rzeczypospolitej Polskiej, 

zasłużony dla Miasta Wałcza, odznaczony Krzyżami: Oficerskim i Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, złotym Krzyżem zasługi, oraz wieloma 

odznaczeniami państwowymi i resortowymi
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
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Sprawozdania

W dniach 8-11 października 
2009 r odbył się w Ośrodku 

Przygotowań Olimpijskich w Spale, 
kolejny zjazd absolwentów X Kursu 
Wojskowej Akademii Medycznej 
(1967-1973) zorganizowany przez 
naszego kolegę, Krzysztofa Kijew-
skiego. Gościem honorowym był 
Pan pułkownik Stanisław Sołtysiński, 
nasz słynny dowódca. Początkowo 
przyjechało 54 kolegów, a następnie 
jeszcze kilku. Większość kolegów 
przyjechała z żonami. Wielu z nas 
spotkało się po raz pierwszy po 36 
latach. Czas robi swoje i czasami 
trudno było przypomnieć sobie imię 
czy nazwisko. Twarze pozostały 
takie same, choć nieco zmienione 
przez łysinki, siwizny i odrobinę 

zmarszczek. a sylwetki często prze-
stały być sportowe. Większość z nas 
spotyka się znacznie częściej, niż 
tylko na zjazdach koleżeńskich, czy 
to ze względu na wspólne miejsce 
pracy, kontakty indywidualnie czy 
wieloletnie przyjaźnie.

W dniu przyjazdu, po przy-
witaniach i wspólnych zdjęciach, 
wręczyliśmy kwiaty i złożyliśmy ży-
czenia naszemu byłemu dowódcy. 
Potem odbyła się uroczysta kolacja 
oraz rozmowy i wspomnienia. Kilku 
kolegów przywiozło zdjęcia z cza-
sów kiedy byliśmy podchorążymi. 
Biorąc pod uwagę jakimi wówczas 
dysponowaliśmy aparatami foto-
graficznymi i bez pomocy photo-
shopa, wyszliśmy na nich ślicznie. 
Największym zainteresowaniem 
cieszyło się kilka pożółkłych kartek, 
udostępnionych nam przez pułkow-
nika Stanisława Sołtysińskiego, na 
których były wypisane na maszynie 
nasze nazwiska. To była oryginalna 

Absolwenci X Kursu WAM w Spale
lista z naszej czerwcowej promocji 
w 1973 roku. Z listy tej wynikało, że 
nie ma wśród nas już 20 Kolegów. 
Ten smutny fakt, zrobił wrażenie… 
na nas wszystkich.

Następnego dnia mieliśmy moż-
liwość skorzystania z basenu olim-
pijskiego, komory solnej, profesjo-
nalnych zabiegów rehabilitacyjnych, 
a także spacerów po pięknych 
okolicznych lasach i nieco wymar-
łej Spale. Pogoda nie dopisała. Po 
południu zrobiło się zimno i padał 
deszcz. To jednak nie przeszkodziło 
w rozmowach, dyskusjach i wspo-
mnieniach oraz grillowaniu.

Następnego dnia, w niedzielę, 
po basenie i relaksie w komorze 
solnej oraz śniadaniu, rozpoczęły 
się pożegnania i stopniowe wyjazdy 
do domu.

Postanowiliśmy, że ponownie 
spotkamy się za dwa lata. 

Do zobaczenia!
Zbigniew ZARęBA

Płk Stanisław Sołtysiński (z lewej)  
i organizator zjazdu, Krzysztof 
Kijewski
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Na sali obrad

Płk w st. spocz. prof. dr hab. med. 
Bronisław Stawarz – Honorowy 
Przewodniczący WIL

VI kadencja WIL już otwarta
Po miesiącach gorączkowych 

przygotowań, w dniach 20-21 
listopada 2009 r., w Ryni k. War-
szawy odbył się XXVI Sprawoz-
dawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
Wojskowej Izby Lekarskiej. Zjazd 
poniekąd szczególny, bo zamykają-
cy XX lat istnienia i funkcjonowania 
w symbiozie z Siłami Zbrojnymi RP 
lekarskiego samorządu – Wojsko-
wej Izby Lekarskiej. Zanim zjazd 
został otwarty wiadomo było, że 
będzie gorąco. Dobiegła bowiem 
końca druga kadencja sprawowa-
nia funkcji Przewodniczącego WIL 
przez prof. dr. hab. n. med. Mariana 
Brockiego, a do przejęcia władzy 
sposobił się już zastęp pretenden-
tów. Nie brakowało też chętnych do 
zajęcia miejsc w nowej Radzie Le-
karskiej. Gościnny Wojskowy Dom 
Wypoczynkowy w Ryni, przyjął 
w swoje progi kilkudziesięciu dele-
gatów już w dniu poprzedzającym 
zjazd. Jedni przybyli wcześniej, bo 
krajowy przewoźnik – PKP istotnie 
zminimalizował liczbę połączeń 
ze stolicą, inni – by oddać się wy-
pracowaniu strategii wyborczej na 
dzień następny. Kuluarowe debaty 
trwały więc do późnej nocy. Miłą 
niespodzianką, także dla niektó-

rych gości zjazdu, była frekwencja 
odnotowana w pierwszym dniu 
obrad. Na zjazd przybyło 105 spo-
śród 121 wybranych delegatów, co 
stanowiło 87% ogółu wybranych. 
Ten fakt z uznaniem odnotował sam 
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, 
dr Konstanty Radziwiłł, który na 
naszym zjeździe był wyjątkowym 
gościem i który miał wyjątkowy 
powód by być na nim obecnym. 
Zjazd otworzył i gości oraz delega-
tów powitał Przewodniczący WIL 

V kadencji, prof. dr. hab. n. med. 
Marian Brocki. Spośród licznego 

Gen. A. Trybusz – delegat (z prawej) i płk lek. K. Kasprzak (gość Zjazdu)
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grona zaproszonych gości na zjazd 
przybyli, m. in.: wspomniany już dr 
Konstanty Radziwiłł; Przewodni-
czący OIL w Warszawie, dr Andrzej 
Włodarczyk, Szef Inspektoratu 
Wojskowej Służby Zdrowia, gen. 

samorządu lekarskiego w wojsku. 
Jego wystąpieniu towarzyszyła przy-
gotowana na tę okazję prezentacja 
multimedialna skróconej historii WIL 
i ludzi którzy ją tworzyli. 

Prezes NIL, dr K. Radziwiłł odbiera 
akt mianowania na stopień ppor. 
rezerwy

Szef Inspektoratu Wojskowej Służ-
by Zdrowia, gen. bryg. dr n. med. 
A. Wiśniewski odznacza p. Annę 
Rosowską, …

XXVI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy WIL

bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski 
(reprezentujący ponadto zaproszo-
nych: Ministra Obrony Narodowej 
i Szefa Sztabu Generalnego WP); 
Przewodniczący WIL z I i II kadencji, 
Honorowy Przewodniczący WIL 

– prof. dr hab. n. med. Bronisław 
Stawarz; zastępca Prezesa NFZ 
ds. służb mundurowych, gen. bryg. 
dr n. med. Zbigniew Teter; Dyrektor 
Wojskowego Instytutu Medycznego 
w Warszawie, gen. bryg. dr hab. n. 
med. Grzegorz Gielerak (delegat na 
zjazd); komendant 10 Wojskowego 
Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP 
ZOZ w Bydgoszczy, płk lek. Krzysz-
tof Kasprzak. Kilka osób uczestni-
czyło w zjeździe w podwójnej roli: 
gościa i delegata. Ponieważ XXVI 
Zjazd zbiegał się z rocznicą XX-
lecia istnienia WIL zaproszeni nań 
byli wszyscy pełniący w minionych 
latach funkcje Przewodniczącego 
WIL, Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, Przewodniczącego 
Sądu Lekarskiego, długoletni pra-
cownicy Biura WIL. Nie wszyscy 
niestety, z różnych, także zdro-
wotnych powodów, mogli na zjazd 
przybyć i w nim uczestniczyć. 

Gorąco powitano Honorowego 
Przewodniczącego WIL, pana prof. 
dr. hab. n. med. Bronisława Stawarza, 
który przypomniał jak rodziła się WIL, 
atmosferę Zjazdu Założycielskiego 
i pierwsze lata funkcjonowania 

… p. Ewę Petaś … i ppłk. w st. spocz. lek. dentystę Jacka Woszczyka
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Generał Andrzej Wiśniewski 
przekazał uczestnikom Zjazdu po-
zdrowienia i życzenia od Ministra 
Obrony Narodowej i w imieniu wła-
snym. Wyraził też swoje uznanie dla 
samorządu za jego pracę i zadowo-
lenie z konstruktywnej współpracy 
z Inspektoratem Wojskowej Służby 
Zdrowia. W dowód uznania wręczył 
ustępującemu Przewodniczącemu 
WIL wyróżnienia „Bene Meritus” dla 
WIL i dla prof. Mariana Brockiego. 
Przedstawił ponadto informację 
o aktualnej sytuacji w wojskowej 
służbie zdrowia, kierunkach jej roz-
woju i planach modernizacyjnych.

Niezwykle sympatycznym wyda-
rzeniem towarzyszącym Zjazdowi 
WIL było wręczenie Prezesowi Na-
czelnej Izby Lekarskiej, dr. Konstan-
temu Radziwiłłowi aktu mianowania 
na stopień oficerski podporucznika 
rezerwy. Akt mianowania, o który 
z inicjatywy Wojskowej Izby Lekar-
skiej wystąpił Minister Obrony Naro-
dowej, podpisany przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha 
Kaczyńskiego, wręczył Prezesowi 
NIL, Konstantemu Radziwiłłowi gen. 

bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski. 
Po słowach podziękowania za no-
minację nie zabrakło słów uznania 
dla WIL za bardzo udaną współ-
pracę z NIL, dla członków WIL pra-
cujących w organach NIL, życzeń 
na nową kadencję dla naszego 
samorządu i nowych władz WIL. 
Radość z odbieranej nominacji na 
stopień oficerski była tym większa, 
jak mówił dr Konstanty Radziwiłł, że 
z miejscem (Rynia) i bliską okolicą 
wiążą się Jego osobiste i rodzinne 
związki i wspomnienia. 

W dowód uznania, za lata pra-
cy w Wojskowej Izbie Lekarskiej 
i na rzecz wojskowego środowiska 
lekarskiego, z okazji XX-lecia 
WIL, Minister Obrony Narodowej, 
Bogdan Klich wyróżnił medalami 

Odznakę Honorową WIL z rąk prof. M. Brockiego odbiera dr hab. n. med. To-
masz Ferenc

Płk M. Józefowicz (z lewej) i ppłk 
S. Antosiewicz – sekretarze Zjazdu, 
z prawej dr A. Gałecki – członek 
Prezydium Zjazdu

Prezydium XXVI Zjazdu
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XXVI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy WIL

„Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”:

– panią Annę Rosowską, główną 
księgową WIL – złotym meda-
lem;

– panią Ewę Petaś, 20 lat pracy 
w Biurze WIL, specjalistę ds. 
administracyjnych – srebrnym 
medalem;

– lek. dent. Jacka Woszczyka, 
przewodniczącego Komisji Sto-
matologicznej WIL V kadencji 

– brązowym medalem.
Wyróżnionych odznaczył gen. 

bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski.
Kapituła Nagród Wojskowej 

Izby Lekarskiej, za wieloletnią, spo-
łeczną i ofiarną pracę w organach 
samorządu lekarzy wojskowych 
oraz za zasługi dla Wojskowej Izby 
Lekarskiej wyróżniła nadaniem 

„Odznaki Honorowej WIL”:
1. gen. bryg. lek. Sławomira Marata
2. dr. hab. n. med. Tomasza Fe-

renca
3. dr. n. med. Krzysztofa Kuśmier-

czyka
4. lek. Stanisława Tkaczyka
5. lek. dent. Wojciecha Radwań-

skiego
6. mec. mgr. Andrzeja Niewiadom-

skiego.
Odznaki Honorowe wręczył prof. 

dr hab. n. med. Marian Brocki – Prze-
wodniczący Kapituły Nagród WIL. 

Ponadto, liczne grono osób uczest-
niczących w Zjeździe WIL odebrało 
z rąk Przewodniczącego WIL, prof. 
M. Brockiego pamiątkowe medale 
XX-lecia Odrodzonych Izb Lekar-
skich i pamiątkowe ryngrafy XX-lecia 
Wojskowej Izby Lekarskiej. 

Wstępną, uroczystą i okolicz-
nościową część zjazdu zakończyły 
wystąpienia gości. 

Po przerwie zjazd przystąpił do 
realizacji swoich zasadniczych za-
dań zgodnie z przygotowanym po-
rządkiem. Zjazd podjął uchwały: 

– w sprawie wyboru Prezydium 
Zjazdu

– w sprawie Regulaminu Zjazdu
– oraz w sprawie przyjęcia po-

rządku obrad.
Przewodniczącym Zjazdu wy-

brany został kol. Piotr Dzięgie-
lewski, a wiceprzewodniczącymi: 
Andrzej Chciałowski, Konrad Mać-
kowiak, Andrzej Gałecki i Bogdan 
Barut. Sekretarzami Zjazdu zostali: 
kol. Stefan Antosiewicz i kol. Maciej 
Józefowicz. Zjazd wybrał również:
– Komisję mandatową:
– Komisję skrutacyjną: 
– Komisję wniosków i uchwał.

Do przyjętego porządku obrad 
Przewodniczący Zjazdu zapro-
ponował poprawkę pozwalającą 
na prowadzenie obrad i wyborów 
władz w pierwszym dniu zjazdu tak 
długo jak na to pozwoli czas. Zjazd 
poprawkę przyjął większością gło-
sów. Ważność Zjazdu ogłosił prze-
wodniczący Komisji mandatowej, 
po czym wysłuchano sprawozdań 
za V kadencję:

– Przewodniczącego Rady Lekar-
skiej WIL,

– Komisji Rewizyjnej WIL,
– Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej WIL,
– Sądu Lekarskiego WIL.

Podczas dyskusji nad spra-
wozdaniami, momentami bardzo 
emocjonalnej, delegaci zadawali 
wiele pytań, zwłaszcza ustępują-
cemu Przewodniczącemu RL WIL. 

Sekretariat biura Zjazdu: od prawej p. Anna Rosowska, Ewa Petaś i Elżbieta 
Walczak

Góralska kapela
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Ostatecznie Zjazd zatwierdził złożo-
ne sprawozdania i podjął uchwałę 
o udzieleniu Radzie Lekarskiej 
WIL absolutorium za V kadencję. 
Wiceprzewodniczący Zjazdu, kol. 
Konrad Maćkowiak przedstawił pro-
pozycje dotyczące liczby członków 
wybieranych do poszczególnych 
organów. Zgłaszane uwagi i pro-
pozycje Zjazd poddał głosowaniom 
i w efekcie podjął uchwałę w tej 
sprawie (uchwała nr 5). Dalsza, 
wyborcza część Zjazdu potoczyła 
się niezwykle sprawnie, co jest 
oczywistą zasługą Prezydium Zjaz-
du. Według ustalonego trybu i po-
rządku zgłaszano kandydatów na 
poszczególne funkcje i do organów 
WIL. Na Przewodniczącego Rady 
Lekarskiej zgłoszonych zostało 8 
kandydatów i wszyscy wyrazili zgo-
dę na kandydowanie. Byli to:
1. Marian Dójczyński
2. Janusz Małecki
3. Piotr Rapiejko
4. Andrzej Gałecki
5. Marek Syska
6. Jerzy Chmielewski
7. Jan Wilk
8. Andrzej Trybusz

Przed głosowaniem każdy 
z kandydatów przedstawił swoje 
zawodowe dokonania, programo-
we założenia swojego działania 
i krótką wizję WIL w nowej kadencji. 
Wybór nie był łatwy, w większości 

zarówno sylwetki osobowościowe 
kandydatów jak i ich programy mo-
gły satysfakcjonować wyborców, no 
może z jednym wyjątkiem, kiedy to 
kandydat emocjonalnie się zagalo-
pował. Pierwsza tura głosowania nie 
przyniosła rozstrzygnięcia, w turze 
drugiej wybór dokonał się pomiędzy 
kol. Marianem Dójczyńskim a Pio-
trem Rapiejko. Wybrano dr. Piotra 
Rapiejko stosunkiem głosów 60/40. 
(biografia nowo wybranego Prze-
wodniczącego WIL p. str. 3). Na 
stanowisko Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej, jako jedyny, 
kandydował prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Chomiczewski. Otrzymał 
99 głosów i będzie pełnił tę funkcję 
przez kolejną kadencję. O ile ze 
zgłaszaniem kandydatów do Rady 
Lekarskiej WIL i na Krajowy Zjazd 
Lekarzy nie było problemów, to już 
chętnych na funkcje zastępców 
ROZ nie było zbyt wielu. Mimo 
wszystko, szczęśliwie dokonano 
wyboru do wszystkich organów 
WIL, przy czym należy dodać, że 
w każdym znalazł się przedstawi-
ciel lekarzy dentystów. Rada Lekar-
ska WIL VI kadencji liczy 24 osoby, 
w tym 4 lekarzy dentystów. Na 
Krajowy Zjazd Lekarzy wybrano 11 
delegatów, w tym jednego lekarza 
dentystę. W międzyczasie do Ko-
misji uchwał i wniosków wpływały 
projekty uchwał, apeli i stanowisk. 

Przedstawił je Zjazdowi przewod-
niczący komisji, a Zjazd je uchwalił 
po dyskusji i przyjęciu zgłaszanych 
poprawek. Dokumenty te to:
1.  Apel do Ministra Obrony Na-

rodowej w sprawie warunków 
przekazania wojskowych szpi-
tali do samorządów terytorial-
nych;

2.  Apel do Ministra Obrony Na-
rodowej w sprawie opieki sto-
matologicznej w wojsku oraz 
reaktywowania funkcjonowania 
Centralnej Wojskowej Przy-
chodni Stomatologicznej;

3.  Uchwała w sprawie zasad dofi-
nansowania szkolenia lekarzy 
(lekarzy dentystów) członków 
Wojskowej Izby Lekarskiej (wraz 
z regulaminem);

4.  Uchwała w sprawie opieki sto-
matologicznej w wojsku oraz 
reaktywowania funkcjonowania 
Centralnej Wojskowej Przy-
chodni Stomatologicznej;. 

5.  Uchwała w sprawie promowania 
koncepcji odpowiedzialności 
bez winy za szkody wyrządzone 
przy leczeniu;

6. Uchwała w sprawie zobowią-
zania Rady Lekarskiej WIL do 
podjęcia działań zmierzających 
do zwiększenia dostępności 
pomocy prawnej dla członków 
WIL;

7. Uchwała w sprawie „Programu 
działania samorządu lekarskie-
go Wojskowej Izby Lekarskiej 
na lata 2010-2013”.
Po pracowitym dniu uczestnicy 

Zjazdu spędzili wieczór przy góral-
skiej muzyce. Zakończenie Zjazdu 
nastąpiło w sobotę w godzinach 
rannych, po przyjęciu i przegło-
sowaniu ostatnich poprawek do 
uchwał zjazdowych. Nowo wybrany 
Przewodniczący WIL, dr Piotr Ra-
piejko podziękował prof. Marianowi 
Brockiemu i ustępującym władzom 
WIL za pracę w V kadencji, a prze-
wodniczący Zjazdu ogłosił jego 
zamknięcie. 

tekst i foto:
Zbigniew UłANOWSKIZabawa przy góralskiej muzyce
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ZUS odpowiada

odpowiadając na pismo Pana 
Dyrektora z dnia 2 paździer-

nika br., znak: L. dz. WIL-1130/09, 
w sprawie „wykładni i podstawy 
prawnej rozstrzygającej problem 
(…) wystawiania sobie przez le-
karzy zwolnień na drukach ZUS 
ZLA” Departament Orzecznictwa 
Lekarskiego uprzejmie przekazuje 
następujące wyjaśnienia.

Zasady wystawiania zaświadczeń 
lekarskich oraz orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy zostały okre-
ślone w ustawie z dnia 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa oraz w ak-
tach wykonawczych do tej ustawy:

– rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 
1999 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu wystawiania 
zaświadczeń lekarskich, wzoru 
zaświadczenia lekarskiego i za-
świadczenia lekarskiego wyda-
wanego w wyniku kontroli lekarza 
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych,

– rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie 
orzekania o czasowej niezdol-
ności do pracy.
Uprzejmie informuję, że nie 

możemy spełnić prośby Pana Dy-
rektora w zakresie dokonania wy-
kładni wskazanych wyżej przepisów, 
bowiem Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych jest wykonawcą obowią-
zującego prawa, a nie podmiotem 
powołanym do jego wykładni.

Przekazując powyższe jedno-
cześnie uprzejmie informuję, że 
w odniesieniu do przedstawionego 
problemu Departament prezentuje 
następująca opinię.

Przepisy zawarte w wyżej wy-
mienionych aktach prawnych nie 
stanowią wyraźnie, iż lekarz nie 
może wystawić sobie zaświadczenia 
o czasowej niezdolności do pracy.

Zdaniem departamentu nie 
można jednak przyjąć, że skoro 
ustawodawca nie zakazał wprost 
wystawiania zaświadczeń lekar-
skich o czasowej niezdolności do 
pracy przez lekarza dla siebie, 
to jest to dozwolone. Pośrednio 
bowiem przepisy powołanego roz-
porządzenia z dnia 27 lipca 1999 r. 
wskazują, że powinien to być inny 
lekarz. Zgodnie z § 1 tego rozporzą-
dzenia – zaświadczenie lekarskie 
o czasowej niezdolności do pracy 
z powodu choroby wystawia się 
wyłącznie po przeprowadzeniu bez-
pośredniego badania stanu zdrowia 
ubezpieczonego. Z treści tego 
przepisu wynika więc, że orzekanie 
o czasowej niezdolności do pracy 
z powodu choroby może odnosić 
się wyłącznie do osób drugich.

W opinii Departamentu przeciw-
ko możliwości wystawienia przez 
lekarza zaświadczenia o czasowej 
niezdolności do pracy z powodu 
choroby samemu sobie przemawia 
fakt, iż poza aspektem medycznym 
(tj. stwierdzeniem, że ze względu 
na stan zdrowia należy powstrzy-
mać się od wykonywania pracy) 
zaświadczenie to wywołuje także 
skutki finansowe wobec innych 
podmiotów. Konsekwencją wysta-

wienia zaświadczenia o czasowej 
niezdolności do pracy jest zobo-
wiązanie do wypłaty określonego 
świadczenia (wynagrodzenie za 
czas niezdolności do pracy wskutek 
choroby lub zasiłku chorobowego). 
Gdyby więc przyjąć, że lekarz sam 
może orzekać o swej czasowej 
niezdolności do pracy rozstrzygałby 
jednocześnie o zobowiązaniach 
finansowych innych podmiotów 
wobec niego.

Podkreślenia wymaga również, 
że w tych przypadkach, gdy usta-
wodawca dopuszcza możliwość 
korzystania przez lekarza ze swojej 
wiedzy fachowej i związanych z tym 
uprawnień na własny użytek, co 
jednocześnie może wywołać skutki 
finansowe dla innych podmiotów, 
wyraźnie określa to w przepisach 
(np. w § 3 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 
2007 r. w sprawie recept lekarskich, 
przewiduje możliwość wystawienia 
przez lekarza recepty dla siebie).

Z poważaniem

Wicedyrektor Departamentu
Orzecznictwa Lekarskiego

Barbara StAWIńSKA

Warszawa, 4 listopada 2009 r.

Wystawianie zwolnień lekarskich samemu sobie 
w opinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
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Był jednym z pierwszych leka-
rzy polskich, którzy podjęli 

badania stanu sanitarnego miast 
i ludności. Miasto traktował jako 
żywy organizm, któremu należy do-
starczyć odpowiedniej ilości tlenu, 
wody i słońca. Udowodnił, że każde 
miasto posiada swój układ trawien-
ny, nerwowy, wydalniczy i krwiono-
śny. Pod tym kątem, w ciągu wielu 
dziesięcioleci badał Warszawę, tak 
jak się bada pacjenta, śledził jego 
wzrost, metabolizm, śpieszący za-
wsze ze skuteczną pomocą. 

Stanisław Markiewicz urodził 
się w Rawie Mazowieckiej w dniu 
8 sierpnia 1839 r., jako syn Stani-
sława i Emilii z Grabowskich. Oj-
ciec jego był w Rawie zasłużonym 
lekarzem, wyróżnionym za walkę 
z cholerą tytułem szlacheckim. 
Matka pochodziła z rodziny bo-
gatych mieszczan warszawskich. 
Ukończyła Instytut Guwernantek, 
w którym nauczała Klementyna 
z Tańskich Hoffmanowa. Nie pod-
jęła jednak pracy nauczycielskiej 
lecz zajęła się wychowaniem trojga 
własnych dzieci:

– Seweryna – prawnika,
– Stanisława – lekarza,
– Marii, która jak matka ukończyła 

Instytut Guwernantek.
Ród Markiewiczów i Grabow-

skich trwale związany z Warszawą 
był spokrewniony z Żeleńskimi, 
Tetmajerami, Oppmanami oraz 
zaprzyjaźniony z elitą intelektualną 
ówczesnej stolicy, m.in. Narcyzą 
Żmichowską, Edwardem Jurgen-
senem i Rafałem Krajewskim. 
Środowisko to nadawało kierunek 

przemianom pozytywistycznym 
i dążyło do zaktywizowania inte-
ligencji. Dom rodzinny wywarł na 
dzieci Markiewiczów silny wpływ 
i w dużej mierze ukształtował ich 
postawy ideowe.

Jesienią 1857 roku Stanisław 
(junior) podjął studia w Akademii 
Medyko-Chirurgicznej w Warsza-
wie. Był to pierwszy rok istnienia tej 
uczelni po ćwierćwiekowej przerwie 
spowodowanej zamknięciem Uni-
wersytetu Warszawskiego przez 
rząd carski w odwecie za powstanie 
listopadowe (1830-1831). Zafascy-
nowany nauką uczył się z wielkim 
zaangażowaniem. A wykładali 
wówczas słynni profesorowie: Tytus 
Chałubiński, Ignacy Baranowski, 
Polikarp Gitsztoft, Ludwik Hirsz-
weld, Jerzy Aleksandrowicz.

W czasie studiów Stanisław na-
wiązał serdeczne przyjaźnie, które 
okazały się trwale aż po kres jego 
życia. W niedalekiej przyszłości 
przyjaciele ze studenckiej ławy: Gu-
staw Fritsche, Ludwik Lutostański, 
Tadeusz Żuliński odegrali ważną 
rolę w pionierskiej działalności na 
polu higieny i służby społecznej.

Ówczesne studia przebiegały 
w okresie wielkich niepokojów, 
w czasach narastania fali rewolucyj-
nej i manifestacji narodowych. Rek-
tor Józef Mianowski i większość 
profesorów pragnęła powstrzymać 
młodzież przed kolejnym zrywem 
powstańczym. Sama młodzież też 
była silnie podzielona. Wszyscy 
bowiem zdawali sobie sprawę, że 
w momencie wybuchu powstania 
ich los będzie przesądzony. A jed-

nak wezwani przez Komitet Cen-
tralny Narodowy stanęli do walki 
twierdząc: „Tam gdzie krew bratnia 
lać się będzie, tam i my będziemy. 
Ten kto Polak inaczej rozumować 
nie będzie, lecz pójdzie choćby na 
pewną śmierć.”

22 stycznia 1863 r. wybuchło 
kolejne powstanie. Większość 
studentów wyposażona w komplet 
narzędzi chirurgicznych udała się 
do wyznaczonych oddziałów. Mło-
dzieży akademickiej przewodził prof. 
med. Polikarp Girsztowt oraz dr med. 
Władysław Stankiewicz i dr med. 
Feliks Sommer. Markiewicz, na któ-
rego czekał ostatni egzamin został 
skierowany do oddziału walczącego 
pod Gidlami, Kruszyną i Koniecpo-
lem. O zaciętości tych walk świadczą 
ogromne straty poniesione przez 
zwalczające się strony, opiewające 
w setki rannych i zabitych.

W marcu 1864 r. Markiewicz 
powrócił do Warszawy, aby złożyć 
ostatni egzamin. Niestety został 
aresztowany i osadzony na Pawiaku, 
a następnie na Cytadeli Warszaw-
skiej. W czasie kilku miesięcznego 
śledztwa tajna policja nie zdołała 
udowodnić mu uczestnictwa w po-
wstaniu. Po wyjściu na wolność 
złożył egzamin i pod pretekstem 
tradycyjnego wyjazdu celem zdo-
bycia stażu klinicznego wyjechał 
do Europy Zachodniej. Przez okres 
roku pracował kolejno w klinikach 
Wirzburga, Wiednia i Pragi.

Po powrocie do kraju objął 
stanowisko lekarza fabrycznego 
w Tomaszowie Rawskim, gdzie nie-
gdyś ojciec jego zdobył powszech-
ne uznanie, a on teraz szedł jego 
śladem. Po raz pierwszy w historii 
tego miasta dokonał analizy stanu 
sanitarnego ludności, opisał panu-
jące tu obyczaje zdrowotne, pro-
wadził też statystykę zachorowań 
na choroby zakaźne. Wszystkie 
obserwacje zamieszczał w czaso-
piśmie lekarskim:

– Korespondencja z prowincji, 
„Klinika” 1866 t. I

– Stan sanitarny Tomaszowa 
i okolic, „Klinika” 1866 t. I

„Jedni piszą daleko piękniej, niż żyć umieją, inni znowu żyją 
daleko piękniej, niżby to najsławniejszy autor opisać potrafił.”

Narcyza Żmichowska

Stanisław Markiewicz
(1839-1911)

Lekarz społecznik
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Stanisław Markiewicz

– Warunki sanitarne miasta i lud-
ności, „Klinika” 1867 t. II

– W sprawie statystyki lekarskiej, 
„Klinika” 1869 t. IV
W roku 1867 fabrykant Jan Ep-

stein zaangażował dr. Markiewicza 
na stanowisku lekarza fabrycznego 
w Soczewce k. Płocka. Epstein 
podobnie jak rody Kronenbergów, 
Wawelbergów, Natansownów i Blo-
chów należał do legendarnych 
przedstawicieli krajowej finansjery, 
liderów giełdy, cukru i mydła. Zbu-
dował on w Soczewce papiernię 
i cukrownię. Urządzając tu duży 
ośrodek przemysłowy nie zapo-
mniał o zbudowaniu kolonii domków 
robotniczych, szkoły elementarnej, 
sklepu, szpitalika, a nawet Stowa-
rzyszenia Wzajemnej Pomocy.

Markiewicz pełnił w Soczewce 
trojakie obowiązki. Był lekarzem do-
mowym rodziny Epsteinów, lekarzem 
fabrycznym w papierni i cukrowni 
oraz wolnopraktykującym. Spędził 
tu dwanaście lat pracowitego żywota 
(1867-1879). Zdobył powszechne 
uznanie, doświadczenie zawodowe 
i społecznikowskie, które zaowoco-
wało w jego późniejszym życiu.

Następnym etapem działalności 
dr. Markiewicza była Warszawa, 
miasto jego dzieciństwa i młodo-
ści. Stąd wyrastały wszystkie jego 
rodzinne korzenie. Z miastem tym 
wiązał wszystkie swoje plany na 
przyszłość. Jemu też poświęcił 
liczne prace badawcze, które wzbu-
dziły zainteresowanie ówczesnych 
władz miasta. Były to, m.in.:

– Zagadnienia krajowej statystyki 
lekarskiej, „Medycyna publicz-
na”, 1877 s. 147

– Asenizacja miast, Warszawa 
1878

– Śmiertelność niemowląt w War-
szawie, „Medycyna” 1878, nr 8, 
16, 17

– Sprawa podrzutków w Warszawie 
i kraju, „Medycyna: 1879, nr 14

– W sprawie ochrony zdrowia pu-
blicznego, „Zdrowie” 1879, nr 4

– Jak powinna być służba zdro-
wotna w Warszawie, „Medycyna” 
1879, nr 31

– Przyszła ustawa sanitarna dla 
Warszawy, „Zdrowie” 1879 nr 24.
Będąc reformatorem problemów 

sanitarnych wielkiego miasta został 
zauważony przez ówczesnego 
prezydenta Warszawy, generała 
Sokratesa Starynkiewicza (1820-
1902). Ten, choć mianowany przez 
cara, nie należał do ciemiężycieli. 
Lojalny wobec Polaków, wykazał 
wielką troskę o rozwój Warszawy. 
Zachęcał mieszkańców do współgo-
spodarowania. Za jego prezydentury 
zbudowano sieć wodociągowo-ka-
nalizacyjną, stacje filtrów, wieżę ci-
śnień, dwa tysiące nowych budowli. 
Powstał też cmentarz na Bródnie 
(1884), uruchomiono rozległą sieć 
tramwajową (1881), oddano do 
użytku wiele kilometrów jezdni be-
tonowych, ulepszono oświetlenie 
gazowe, zakładano skwery i ogrody, 
dokonano dwóch spisów mieszkań-
ców w 1882 i 1891 r.

U boku prezydenta Starynkie-
wicza stanęła dość liczna grupa 
inżynierów, architektów, lekarzy, bu-
dowlanych. Byli wśród nich generał 
inż. Stanisław Kierbedź (1810-1899) 

– budowniczy mostu kratowego na 
Wiśle, inż. Alfons Grotowski (1833-
1922), budowniczy wodociągów 
i kanalizacji, wcześniej Henryk Mar-
coni (1792-1863), a następnie jego 
dwaj synowie: Leonard (1834-1919) 
i Władysław (1848-1915), architekci, 
budowniczowie pałaców, kościołów, 
hoteli, rezydencji i pomników, William 
Lindley (1808-1900), autor projektów 
sieci kanalizacyjno-wodociągowej 
zrealizowanych przez jego synów: 
Wilhelma (w latach 1883-1888) i Jo-
sepha (w latach 1888-1904).

Wśród tych słynnych budowni-
czych nowoczesnego miasta znalazł 
się również lekarz higienista dr Sta-
nisław Markiewicz, który w 1879 r. 
opracował ustawę sanitarną. Stanął 
też na czele Komisji Sanitarnej 
(1882), przekształconej następnie 
w Komitet Higieny Publicznej (1885). 
Instytucje te prowadziły działalność 
oświatową, alarmowały władze 
miejskie i opinię publiczna o zagro-
żeniach, dokonywały inspekcji sani-

tarnej rzeźni, piekarni, mleczarni, go-
spodarstw hodowlanych, zajmowały 
się również higieną fabryk, szkół, 
targowisk, cmentarzy, sprawami 
asenizacji i statystyką lekarską.

Głównymi organami prasowymi 
Komitetu Higieny był dwutygodnik 

„Zdrowie”, redagowany przez dwóch 
wybitnych lekarzy warszawskich: 
Konstantego Dobrskiego i Teodora 
Dunina oraz „Pamiętnik Towarzy-
stwa Lekarskiego Warszawskiego”. 
Dzięki tym przemianom stolica 
Polski stawała się jednym z nowo-
czesnych miast Europy.

Nową inicjatywą dr. Markiewi-
cza były kąpiele ludowe. W 1898 r. 
powstał w Warszawie przy Placu 
Broni (w rejonie ulic Dzika-Stawki) 
pierwszy zakład kąpielowy. Koszt 
kąpieli wynosił: natrysk – 3 kopiejki, 
wanna – 10 kopiejek. Było to wielkie 
osiągnięcie. Do tej chwili statystycz-
ny mieszkaniec Warszawy kąpał 
się co 2,5 roku. Byli i tacy, co myli 
się dwa razy w życiu (po urodzeniu 
i po śmierci). Na początku 1900 r. 
z zakładu kąpielowego korzystało 
rocznie ponad 100 tysięcy osób.

Wiele serca poświęcił dr Mar-
kiewicz sprawie rozwoju zieleni 
miejskiej. Bronił każdego obszaru 
parków i ogrodów na Foksal i Koszy-
kach, sadów żoliborskich, parków 
Wilanowa. Twierdził, że ogrody tak 
jak świątynie powinny być dostępne 
dla wszystkich. Zabiegał, aby były 
one dobrze zorganizowane, wycho-
wujące, uczące. Z jego inicjatywy 
powstały ogrody działkowe, ogrody 
robotnicze, parki zabaw ludowych, 
ogrody zabaw dziecięcych. W roku 
1896 założony został Park Ujazdow-
ski, w 1906 r. Park Skaryszewski, 
zapoczątkowano też zielone bulwa-
ry u wylotu Tamki. Zrekonstruowano 
Ogród Saski, uporządkowano Park 
Praski. Sadzono drzewa wzdłuż 
wielu ulic, wprowadzono zieleń na 
podwórkach, balkonach i w ogród-
kach. I choć były to lata niewoli 
narodowej zdołano dokonać wielu 
znaczących przemian.

Kolejnymi dziełami lekarskiej 
zasługi dr. Markiewicza była głębo-
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ka reforma całego systemu opieki 
nad matką i dzieckiem. Wówczas to 
na 12 tysięcy porodów rocznie co 
10 noworodek był dzieckiem poza 
małżeńskim. Dramat ten dotyczył 
dziewcząt przybyłych ze wsi do 
miasta, wyrzuconych na bruk przez 
chlebodawców w okresie brzemien-
ności. Dziewczęta te, nie mając 
szans otrzymania pracy ani powro-
tu na wieś z nieślubnym dzieckiem, 
padały najczęściej ofiarą pokątnych 
akuszerek i oszustek.

Markiewicz opowiedział się za 
państwową i społeczną ochroną 
ciąży, porodu i połogu, za kon-
cesjonowanym i kontrolowanym 
systemem mamek i opiekunek. 
W 1884 r. powstało Towarzystwo 
Opieki nad Ubogimi Matkami i ich 
Dziećmi, którego orędownikiem 
był przyjaciel Markiewicza, dr med. 
Gustaw Fritsche. Ich wspólne wy-
siłki dawały coraz obfitsze plony. 
Działało, wciąż nie uznawane przez 
zaborcę, Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci (1880) oraz zawiązane 
w 1906 r. Towarzystwo Opieki nad 
Dziećmi. Dzięki nim otoczonych 
zostało opieką 5 tysięcy dzieci ulicy, 
opuszczonych i zaniedbanych. Dla 
nich utworzono 71 własnych gniazd 
i po raz pierwszy pochylono się nad 
losem najbiedniejszych.

Dr Markiewicz zajął się przede 
wszystkim wychowaniem zdrowot-
nym. Szkoła w czasie zaborów była 
higieniczną pustynią. Wówczas nie 
istniała jeszcze instytucja lekarzy 
szkolnych, a warunki nauki i tryb 
wychowywania zaprzeczały wszel-
kim zasadom higieny.

W roku 1879 Wojciech Górski 
powierzył dr. Markiewiczowi cało-
kształt spraw zdrowotnych w Pry-
watnej Męskiej Szkole Realnej. 
W szkole tej miał Markiewicz swój 
poligon doświadczalny. Kontrolował 
klasy, internat, sale gimnastyczne, 
kuchnie i stołówkę. Prowadził syste-
matyczne badania lekarskie uczniów 
z zapisami do karty zdrowia. Był przy 
układaniu planu zajęć lekcyjnych, 
regulaminu szkoły, projektowaniu 
jadłospisu i mundurków.

Gdy planowano i wznoszono 
nowy gmach szkoły przy ulicy Hor-
tensji zwiedził wiele szkól w Europie 
zachodniej, wykorzystując zdobyte 
tam doświadczenia. Dzięki tej 
wiedzy nie zabrakło w Szkole Gór-
skiego gabinetu lekarskiego i sto-
matologicznego, kąpieliska, pokoju 
sanitarnego, a przede wszystkim 
ogrzewanej sali gimnastycznej, 
gdzie po raz pierwszy uczniowie 
ćwiczyli zimą gimnastykę rozwo-
jową.

Śladami dr. Markiewicza szli 
jego przyjaciele ze studenckiej lawy: 
dr Tadeusz Żuliński we Lwowie, dr 
Bolesław Lutostański w Krakowie, 
dr Gustaw Fritsche w Warszawie 
oraz Adam Zagórski w Rzeszowie. 
Wszyscy oni przeszli do historii 
medycyny jako pionierzy medycyny 
szkolnej.

Ich śladami poszli również le-
karze młodszego pokolenia, m.in. 
dr Stanisław Kopczynski – lekarz 
w Szkole Zgromadzenia Kupców, 
dr Leon Wernic – lekarz szkoły 
im. Mikołaja Reja, dr Aleksander 
Zawadzki – lekarz w szkole Ronta-
lera, dr Wilhelm Knappe i dr Józef 
Tchórznicki, lekarze w szkołach 
ludowych, dr Józef Polak, który 
doprowadził do uznania przez 
zaborcę w 1898 r. Warszawskiego 
Towarzystwa Higienicznego.

Funkcję lekarza szkolnego pia-
stował dr Markiewicz także w war-
szawskiej pensji kierowanej przez 
Jadwigę Sikorską. Słynęła ona 
z wysokiego poziomu nauczania 
i wychowania dziewcząt. Ukończyła 
ją, m.in. Maria Skłodowska-Curie. 
Jedna z uczennic pisała, że „wykła-
dy prowadzone przez dr. Markiewi-
cza były bardzo interesujące. Sta-
wiał sprawę na gruncie życiowym, 
objaśniał warunki normalnego funk-
cjonowania organizmu, krytykował 
antyhigieniczne zwyczaje, uczył 
sztuki inteligentnego traktowania 
codziennych spraw domowych 
i gospodarskich”.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
był pierwszym, który higienę szkolną 
uczynił sprawą publiczną. Dzięki 

jego apelom do władz miejskich 
i szkolnych przyczynił się do wpro-
wadzenia do szkól funkcji lekarza. 
On również w Szkole Górskiego zbu-
dował prawdziwy wzorzec warsztatu 
lekarza szkolnego i pokazał jak się 
w nim pracuje. W licznych pracach 
i publikacjach ukazał jak szkoły czy 
szkoły ludowe bez wielkich kosztów 
mogą osiągnąć rangę szkół do-
brze zorganizowanych, schludnych 
i zdrowych. Czynił to dla dzieci, ale 
przez dzieci trafiał do rodziców.

Jedną z największych zasług dr. 
Markiewicza był rozwój kolonii let-
nich. Idea ta najpierw narodziła się 
w Szwajcarii. W 1876 r. proboszcz 
parafii w Zurychu, Walter Bion wysłał 
pierwsza grupę „biedaczków” na 
letnie wakacje. Cztery lata później 
jego śladem poszedł lekarz i spo-
łecznik warszawski, dr. Markiewicz. 
Niestety pierwsze jego apele minęły 
bez echa. Bolał nad tym, wypominał, 
że przegapiliśmy bezpowrotnie trzy 
lata, prosił o poparcie ze strony 
lekarzy i możnych. Pierwszym od-
zewem było poparcie warszawskiej 
prasy, która rozwinęła prawdziwą 
kampanię. Inicjatywę Markiewicza 
poparli gorąco wybitni pisarze: Bole-
sław Prus, Józef Ignacy Kraszewski, 
Maria Konopnicka, Adam Pług.

8 kwietnia 1882 r. w mieszkaniu 
Markiewicza przy ul. Miodowej 3 od-
była się pierwsza narada inicjatorów 
kolonii letnich. Wzięli w niej udział 
lekarze: Gustaw Frische, Bolesław 
Gepner, Wiktoryn Kosmowski, Kon-
rad Chmielewski, historyk – Adam 
Pawiński, ziemianin Adam Goltz, 
redaktor i wydawca – Stanisław 
Lesznowski i pisarz Bolesław Prus. 
Inicjatorzy postanowili własnym 
sumptem wysłać na kolonie letnie 
pierwszą grupę 54 dzieci. Gościny 
dzieciom udzieliły wówczas zaprzy-
jaźnione dwory.

Od tej chwili inicjatywa dr. Mar-
kiewicza uzyskała rosnące poparcie 
społeczne. Zaczęto gromadzić fun-
dusze poprzez organizowanie kwest 
ulicznych, dobroczynnych bali i daro-
wizn. Markiewicz werbował lekarzy 
i wychowawców, prowadził badania 
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kwalifikacyjne, opiniował letniska, 
opracowywał szczegółowe instrukcje 
dla lekarzy i wychowawców, układał 
minima sanitarne i normy żywienio-
we, wyjednał bezpłatny przejazd ko-
lejowy dla dzieci i personelu. W roku 
1897 po 15 latach starań Petersburg 
wyraził zgodę na powołanie Towarzy-
stwa Kolonii Letnich.

Najofiarniejszymi działaczami 
i współtwórcami Towarzystwa byli, 
obok dr. Markiewicza: Jadwiga 
Pawińska – córka dyrektora Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej, dr med. 
Wiktoryn Kosmowski, dr med. An-
toni Natanson, adwokat Henryk 
Konic, dr med. Klemens Łazaro-
wicz, dr med. Antoni Puławski oraz 
Mieczysław Pfeiffer. Główny ich 
wysiłek skierowany był ku sprawom 
zdrowotnym i wychowawczym, 
hartowaniu ciała, kształtowaniu 
nawyków, rozbudzaniu wrażliwości, 
uspołecznianiu. Jednym z pierw-
szych wychowawców był na tych 
koloniach Henryk Goldszmit (Ja-
nusz Korczak), który tam, jak sam 
przyznał, poznał abecadło praktyki 
wychowawczej. „Czterotygodniowy 
pobyt na kolonii – pisał on – pra-
gnąłem uczynić dzieciom suteryn 
i poddaszy wstęga wesela i radości, 
bez łzy jednej”.

Powstawały też pierwsze opra-
cowania naukowe zebrane w czasie 
trwania kolonii przez dr med. Annę 
Tomaszewicz-Dobrską i dr. med. 
Wiktoryna Kosmowskiego. Rosło też 
w siłę Towarzystwo Kolonii Letnich. 
W 1911 r. osiągnęło ono 869 człon-
ków. Dysponowało ono własnym biu-
rem i personelem administracyjnym. 
W sezonie letnim angażowano setki 
wychowawców i wychowawczyń, 
gospodyń i kucharek. W 1911 r. na 
kolonie wyjechało 3110 dzieci do 25 
obozów kolonijnych. W rok później 
3404 dzieci. W sumie do 1914 r. 
z kolonii skorzystało 88 500 dzieci 
warszawskich. Dobrodziejstwo to 
było zaledwie kroplą w morzu po-
trzeb. Najważniejsze, że idea kolonii 
zdobyła uznanie w całej Polsce 
i każdego roku korzystało z nich 
około 10 tysięcy dzieci.

Po odzyskaniu niepodległości 
akcję tę wspierały samorządy, or-
ganizacje społeczne, związkowe 
i wyznaniowe. Wszystkie one po-
łączyły się w Związek Towarzystw 
Kolonii Letnich RP.

W 1931 r. istniało w całym kraju 
ponad tysiąc kolonii i półkolonii. Ich 
chlubą były placówki wzorcowe, 
m.in. „Wilhelmówka” i „Zofiówka” 
w dobrach Szczawin pod Ostrołęką, 

„Michałówka” koło Małkini, kolonia 
lecznicza w Ciechocinku, kolonie 
w Borsuhnowie, w Sannikach 
i w Ojrzanowie. Idea kolonii przyjęła 
się również w licznych środowi-
skach polonijnych, m.in. w Odessie, 
Kijowie, Berlinie. Z inicjatywy dr 
med. Justyny Budzińskiej-Tylickiej 
i Róży Brunerowej zawiązano 
w Warszawie Towarzystwo Kolonii 
Letnich dla Kobiet Pracujących oraz 
siostrzane Towarzystwo dla kobiet 
wyznania mojżeszowego.

Większość wymienionych wyżej 
zasług dr. Markiewicza dotyczyły 
jego działalności społecznej. Zawo-
dowo od 1881  r. piastował funkcję 
lekarza oddziałowego, a od 1889 r. 
aż po kres życia był lekarzem 
naczelnym Kolei Warszawsko- 

-Wiedeńskiej.
Była to praca pionierska. Przez 

trzydzieści lat organizował opiekę 
lekarską dla 100 tysięcznej rzeszy 
kolejarzy i ich rodzin. Za jego kie-
rownictwa w siedzibach odcinków 
kolejowych zostały urządzone 
przychodnie, punkty apteczne, 
punkty opatrunkowe, noclegownie, 
kąpieliska, kamery dezynfekcyjne. 
Pod jego nadzorem zbudowany 
został szpital kolejowy w Żbikowie 
pod Pruszkowem (w 1908 r.). Or-
ganizacja kolejowej służby zdrowia 
została wyróżniona na Wystawie 
Higienicznej „za szczególną dba-
łość o zdrowie robotników”.

Pomimo podeszłego wieku 
i dolegliwości zdrowotnych dr 
Markiewicz był aktywny do końca 
życia. Idąca za postępem młodzież 
wytykała mu potknięcia, ale wszę-
dzie cieszył się dużym autorytetem. 
Żaden z jego oponentów nie potrafił 

zaprzeczyć, że to on był pionierem 
higieny komunalnej, przemysłowej 
i szkolnej, że budził Warszawę 
z popowstańczego letargu i prowa-
dził ku nowym potrzebom zdrowia 
powszechnego. Pamiętano, że to 
dr Markiewicz zajął się moderni-
zacją lecznictwa pediatrycznego 
i opieką nad matką i dzieckiem. 
Wyprowadził tysiące dzieci robotni-
czych w zielony świat kolonii letnich. 
Wreszcie, że przez wiele lat prze-
wodził Towarzystwu Lekarskiemu 
Warszawskiemu, należał do zało-
życieli Warszawskiego Pogotowia 
Ratunkowego, przyczynił się do 
utworzenia Szpitala Zakaźnego na 
Woli, przygotował plan budowy no-
wego Szpitala Dzieciątka Jezus.

Dr med. Stanisław Markiewicz 
żył 72 lata. Zmarł 28 listopada 1911 
roku. Zegnało go z bólem tysiące 
warszawiaków i kolejarzy. W wielu 
środowiskach odbyły się żałobne 
akademie. Jego imieniem nazwano 
wiadukt przy ulicy Karowej. Spo-
czął na warszawskich Powązkach 
w kwaterze 199/III. 

Niestety czas pozacierał ślady 
Jego zasług. W bieżącym roku 
minie 170 rocznica urodzin. Jej 
przypomnienie pobudzi nie jednego 
z nas do głębokiej refleksji: jakim 
trzeba być mocnym człowiekiem, 
aby zrobić tak wiele, jak trzeba 
było kochać, aby się zdobyć na 
taką wielkość społecznikowskiego 
poświęcenia.

doc. dr hab. Witold LiSoWSki

Przy opracowaniu niniejszej 
publikacji korzystałem z prac: Ma-
cieja Demela, Życie i twórczość dr. 
Stanisława Markiewicza, Warszawa 
1977; Piotra Szarejki, Słownik leka-
rzy polskich XIX wieku, Warszawa 
1991; Sprawozdania: Pięćdziesiąt 
lat działalności TKL, Warszawa 
1932 oraz licznych artykułów za-
mieszczonych w „Kurierze War-
szawskim”, „Przeglądzie Lekar-
skim”, „Przeglądzie Higienicznym”, 

„Medycynie” i „Kronice Lekarskiej 
w latach 1911-1912”.

Stanisław Markiewicz
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Konferencja SA WAM

W dniach 2-4 października 2009 r. 
odbyła się w Międzyzdrojach 

XIII Konferencja Naukowa Stowa-
rzyszenia Absolwentów Wojskowej 
Akademii Medycznej. Trudu zorgani-
zowania Konferencji odbywającej się 
w 15. rocznicę powstania naszego 
Stowarzyszenia podjęli się koledzy 
ze Szczecina pod przewodnictwem 
kol. Ryszarda Wetoszki. Patronat 
Honorowy nad Konferencją objęli 
Szef Inspektoratu Wojskowej Służ-
by Zdrowia, gen. bryg. dr n. med. 
Andrzej Wiśniewski oraz Prezes 
Wojskowej Izby Lekarskiej, płk prof. 
dr hab. n. med. Marian Brocki.

W Konferencji udział wzięło 
ponad 200 osób, wśród nich Kole-
dzy Absolwenci, ich Małżonki oraz 
zaproszeni Goście.

Tematem wiodącym Jubile-
uszowego spotkania były „Bóle 
krzyża w ujęciu interdyscyplinar-
nym”, a problematykę tę w I sesji 
naukowej przedstawili w kolejnych, 
bardzo ciekawych wykładach nasi 
profesorowie i koledzy absolwenci 
WAM prof. dr hab. n. med. Teofan 
Domżał, prof. dr hab. n. med. Eu-
geniusz Dziuk, prof. dr hab. n. med. 
Tadeusz Brzeziński, prof. dr hab. n. 
med. Andrzej Sikorski, dr n. med. 

Jarzy Stodolny, dr n. farm. Jan 
Majewski

Drugą  interesującą – nie 
tylko kolegów lekarzy ale rów-
nież towarzyszące nam Panie 

– sesję w zakresie  dermatologii 
kosmetycznej, chorób skóry 
oraz problematyki łysienia 
przedstawili dr n. med. Jadwi-
ga Stodolna i  dr n. med. Jan 
Gawlik.

Sesja plakatowa przybliży-
ła nam osiągnięcia kolegów, 
którzy przed laty podjęli się 
organizacji własnych ośrodków 
medycznych: klinik, przychodni, 
zakładów rehabilitacyjnych, labo-
ratoriów itp. 

Począwszy od Sesji Inaugu-
racyjnej aż do zakończenia Kon-
ferencji zarówno w prezentacjach 
jak i rozmowach towarzyskich 
przejawiały się wątki historyczne 
związane z WAM oraz powstaniem 
i funkcjonowaniem Stowarzyszenia 
Absolwentów WAM.

Tradycyjnie już Konferencji 
towarzyszył bogaty program kul-
turalny i rekreacyjny zainauguro-
wany występami artystów Teatru 
Polskiego w Szczecinie w pełnym 
humoru spektaklu „Czarny Kot 

Rudy”. Wszyscy doskonale bawili 
się na uroczystym bankiecie w go-
ścinnych salach hotelu „Rybak” 
w  Międzyzdrojach oraz na „Wiel-
kim grillowaniu”, które z powodu 
niezbyt sprzyjających warunków 
atmosferycznych musiało odbyć się 
w pomieszczeniach zamkniętych. 
Nie miało to jednak wpływu na 
przebieg tego spotkania i wrażeń 
jakie z niego wynieśliśmy. 

Za trud włożony w organizację 
XIII Konferencji wyrazy uznania 
i podziękowanie kieruję do człon-
ków komitetu organizacyjnego, kol. 
kol. Ryszarda Wetoszki, Zdzisława 
Baśkiewicza, Włodzimierza Olka, 
Romana Milkiewicza, Jerzego Świ-
cia i Ryszarda Kowalewskiego. 
Pragnę również przypomnieć, że 
jak co roku nieocenioną pomoc 
w  organizacji naszych Konferencji 
okazała Wojskowa Izba Lekarska 
z Prezesem prof. dr hab. n. med. 
Marianem Brockim za co serdecznie 
w imieniu Zarządu SAWAM i Człon-
ków Stowarzyszenia dziękuję.

Wszystkich Członków i Sympa-
tyków SA WAM już teraz serdecznie 
zapraszamy na kolejną XIV Konfe-
rencję Naukową, która w 2010 roku 
odbędzie się we Wrocławiu.

 andrzej PRoBUCki
 Prezes SA WAM

XIII Konferencja Naukowa Stowarzyszenia 
Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej 
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David E. Swayne
Avian Influenza (Grypa ptasia)
Wydawnictwo: Blackwell Publishing. 
Ames, Iowa, USA
Rok wydania 2008
Stron 605
ISBN 978-0-8138-2047-7

Dr Dawid E. Swayne, dyrek-
tor Souheast Poultry Research 
Laboratory w Athens (Ga, USA), 
wespół z grupą 26 współautorów 
z różnych ośrodków naukowych 
i specjalistycznych, wykonał ol-
brzymią pracę napisania i wydania, 
jakże na czasie potrzebnego, kom-
pleksowego dzieła o grypie ptasiej. 
Opracowanie to stanowi pierwsze, 
wielkie, encyklopedyczne ujęcie 
wiedzy o tej skomplikowanej i bar-
dzo spektakularnej chorobie.

 Jak podkreśla wydawca, wszyst-
kie aspekty grypy ptasiej zostały 
opisane gruntownie, systematycz-
nie, a prezentowana wiedza jest 
pogłębiona odniesieniami do ostat-
nich zdobyczy biologii, wirusologii, 
diagnostyki, ekologii, epidemiologii 
i medycyny klinicznej. Autorzy do-
starczają też czytelnikowi uogólnień 
i syntezy ważnych danych z badań 
nad czynnikiem etiologicznym, wiru-
sem grypy ptasiej, jego zdolnością 
atakowania ptactwa, zarówno dzi-
kiego jak i domowego.

Książka ta jest nieocenionym 
zasobem wiedzy dla lekarzy we-
terynarii, naukowców zajmujących 
się zdrowiem ptactwa, a także 
urzędników zdrowia publicznego 
przygotowujących się do przeciw-
stawiania się zagrożeniom, jakie 
stwarza grypa ptasia dla ludzi.

Wydawca do najważniejszych 
walorów książki zalicza:
1.  Omówienie strategii stosowa-

nych w zwalczaniu choroby.
2. Przedstawienie perspektyw 

współpracy międzynarodowej 
i podejścia multi-dysplinarnego 
do badań nad rozpoznaniem 
i zwalczaniem choroby.

3. Skoncentrowanie się na naj-
nowszych odkryciach w podsta-
wowych badaniach naukowych 
i ich praktycznej wykładni w od-
niesieniu do tej choroby.
Treść książki jest podzielona 

na 26 rozdziałów zatytułowanych 
kolejno:
1. Wirus A grypy
2.  Molekularne determinanty pato-

genności wirusów grypy ptasiej
3.  Ekologia grypy ptasiej u dzikie-

go ptactwa
4.  Epidemiologia grypy ptasiej 

w rolnictwie i innych dziedzi-
nach działalności człowieka

5.  Patofizjologia infekcji wirusa gry-
py ptasiej u ptaków i ssaków

6.  Globalna natura grypy ptasiej
7.  Pojawienie się i rozprzestrzenia-

nie zarazy ptasiej (grypy ptasiej 
H7 o wysokiej patogenności)

8. Wysoka patogenność grypy 
ptasie w obu Amerykach

9. Wysoka patogenność grypy 
ptasiej w Europie, Azji i Afry-
ce od 1959 roku, z wyjątkiem 
azjatyckich wybuchów choroby 
powodowanych przez wirusa 
H5N1.

10. Grypa ptasia w Australii
11. Międzykontynentalny wirus 

epidemiczny H5N1 HPAI (1996-
2007)

12. Strategie zwalczania grypy pta-
siej

13. Diagnostyka grypy ptasiej i me-
tody nadzoru

14. Masowe wybijanie ptactwa jako 
skuteczny sposób zwalczania 
choroby

15. Metody zagospodarowania tru-
pów ptasich.

16. Praktyki biobezpieczeństwa 
farm i regionów

17. Ocena zagrożenia biobezpie-
czeństwa farm i audyty

18. Metody inaktywacji wirusa grypy 
ptasiej w środowisku

19. Szczepionki, szczepienie i im-
munologia wirusów grypy ptasiej 
u drobiu

20. Implikacje dla zdrowia publicz-
nego ze strony wirusów grypy 
ptasiej

21. Rola programów edukacj i 
w zwalczaniu grypy ptasiej

22. Aspekty wirusów grypy ptasiej 
w odniesieniu do handlu i bez-
pieczeństwie żywności

23. Zwalczanie grypy ptasiej o ni-
skiej patogenności

24. Ekonomika grypy ptasiej
25. Globalna strategia walki z grypą 

ptasią o wysokiej patogenno-
ści: Zwalczanie progresywne 
i eradykacja oraz przywracanie 
stanu zdrowotnego po wybuchu 
choroby.
Czytelnikowi tego dzieła nieod-

parcie przypomina się wypowiedź 
śp. prof. Z. Religi, który, będąc 
jeszcze ministrem zdrowia, w wy-
wiadzie telewizyjnym zaapelował 
do dziennikarzy: „Ja was proszę 
nie straszcie ludzi grypą ptasią. 
Grypa ptasia to jest grypa ptaków 
a grypa ludzka to jest grypą ludzi” 
(cytat dosłowny). Ale nawet wiedza 
zawarta w omawianym dziele jest 
niewystarczająca do potwierdzenia 
lub podważenia tej opinii. Zatem, 
pozostaje czekać na wyniki dal-
szych badań i dociekań istnienia 
pewnych powiązań epidemiologicz-
nych grypy ptasiej i w ogóle gryp 
zwierzęcych z grypą i ze schorze-
niami grypodobnymi u ludzi.
prof. dr hab. jerzy MieRZejeWSki

„Avian Influenza” (Grypa ptasia)
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Z redakcyjnej poczty

opadły emocje wyborcze, wraca 
normalność. Nowe rozdanie, 

nowi ludzie, stare problemy w no-
wych realiach. Zmienia się obszar 
prawny w związku z nową ustawą 
o izbach lekarskich, w szczególno-
ści w zakresie odpowiedzialności za-
wodowej. Ta ustawa czeka w chwili, 
gdy piszę te słowa, na podpis Prezy-
denta Rzeczypospolitej. Na naszym 
Zjeździe kol. Andrzej Gałecki (Wro-
cław) usiłował przedstawić najważ-
niejsze zmiany legislacyjne, będące 
podówczas po ocenie Senatu. Nie 
spotkało się to ze specjalnymi wy-
razami zainteresowania delegatów 
i tematu nie rozwijano. Mniemam, 
że niezwłocznie po wejściu usta-
wy w życie nasz nieoceniony Pan 
Mecenas przygotuje i przedstawi 
w „Skalpelu” obszerne przybliżenie. 
Tutaj można jedynie wspomnieć, że 
znika „szczególne” oblicze naszej 
izby, w sztywnych ramach zakreś-
lonych przez ustawę z 1989 roku 

– werbalnie jesteśmy jedną z izb 
okręgowych, z rozstrzygnięciem 
wieloletnich zastrzeżeń: kto może 
być członkiem Wojskowej Izby 
Lekarskiej. Z poprzedniej ustawy 
wynikało jedynie, kto musi. 

Powróćmy jednak do zakończe-
nia kadencji samorządu w latach 
2005-2009. Na zasadzie kontrastu 
miałem możliwość obserwowania 
uroczystości zorganizowanych przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie. 
Podkreślam ową uroczystość oprawy, 
albowiem w przeddzień zjazdu spra-
wozdawczo-wyborczego ustępujące 
kierownictwo tej Izby zorganizowało 
galę w operetce krakowskiej. Dla 
nowo wybranych delegatów na za-
chętę, a dla ustępujących członków 
organów samorządu w hołdzie i po-
dziękowaniu. Oprawa polityczna wy-
soka, na szczeblu wojewody i księcia 
kardynała (zwyczajowo w stołecz-
nym królewskim mieście Krakowie 
ale do okresu międzywojnia tytuł 
przynależny metropolicie krakow-

skiemu), do tego klasyczna oprawa 
artystyczna w futurystycznych aran-
żacjach nowego gmachu na bazie 
starej ujeżdżalni (pamiątka po CK 
monarchii). Szczególnie chciałem 
podkreślić ów hołd i szacunek leka-
rzy dla lekarzy za ich poświęcenie 
i prace w samorządzie wyrażany 
wobec gremium delegatów przej-
mujących władzę w nowej kadencji. 
W przygotowaniu do uroczystego 
zakończenia kadencji zdążono na 
czas sporządzić stosowne wnioski 
do stosownych kapituł i dla wielu, 
wielu lekarzy, niekoniecznie z pre-
stiżowych (tutaj czytaj – poza Radą) 
organów izby był to czas satysfakcji 
i godnego podziękowania. W szcze-
gólności, gdy słyszeli słowa: „w imie-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej wręczam Pani, Panu…” 

Nasza ustępująca Rada zor-
ganizowała ostatnie posiedzenie 
w wigilię Zjazdu, na którym to spot-
kaniu organizacyjnie wydzielono 
część uroczystą. Całość zorgani-
zowano w ośrodku nad Zalewem 
Zegrzyńskim, gdzie perfekcyjne 
zabezpieczenie logistyczne było 
niewątpliwą zasługą Dyrektora Biu-
ra WIL i jego zespołu. Co się zaś 
tyczy realizacji punktu programu pt. 

„ścisłe kierownictwo WIL dziękuje 
i wyróżnia”, to było jak było. Okazało 
się, że nasi izbowi decydenci nie 
zdążyli (jak zwykle) sporządzić sto-
sownych wniosków do właściwych 
urzędów w sprawie wyróżniania 
lekarzy poświęcających swój czas 
i energię Wojskowej Izbie Lekar-
skiej, a w kilku (nielicznych i mało 
znanych) przypadkach działających 
także w Naczelnej Izbie Lekarskiej. 
Ale może po prostu uznano, że nie 
ma w naszym samorządzie lekarzy 
zasługujących na wyższe wyróż-
nienia niż beznumerowy medal 
pamiątkowy XX-lecia samorządu 
(edycja Naczelnej Izby Lekarskie) 
czy regionalne (Wojskowej Izby 
Lekarskiej) gadżety. Tego medalu 

i okolicznościowego ryngrafu nie 
starczyło jednak dla jednego lekarza, 
działającego od początku – czyli lat 
dwudziestu – w samorządzie. Na 
szczęście kolega sekretarz (niemiłe 
skojarzenia z przeszłością !) pod ko-
niec części uroczystej pokazał temu 
koledze ułożony pod ścianą równiutki 
rząd papierowych paczek z okolicz-
nościowymi książkami mówiąc: „weź 
sobie tam”. Do tych paczek za chwilę 
mieli sięgać wszyscy uczestnicy 
uroczystej części ostatniego posie-
dzenia Wojskowej Rady Lekarskiej 
kadencji 2005-2009. Pan Prezes (ten 
ustępujący) nic nagannego w tym nie 
dostrzegł. No cóż: consummatum est. 
Dokonało się! 

 Ten drobny szczegół polecam 
gorąco nowemu Prezesowi (o ile re-
dakcja artykuł umieści bez skreśleń), 
bo przyjdzie czas, że i on stanie 
przed decyzją – czy warto kogoś 
i jak wyróżnić? Może dostrzeże też, 
że należałoby podziękować przed 
całym gronem delegatów. W szcze-
gólności należą się publiczne po-
dziękowania tym, którzy wykonywali 
trudne czynności zastępców Rzecz-
nika czy orzekali w sądzie lekarskim. 
Przy braku woli co do zwracania 
się do ustawowych organów wła-
ściwych do wyróżniania w trybie 
przewidzianym urzędniczą proce-
durą (zupełnie niezrozumiałe), niech 
będzie to podziękowanie, chociażby 
tylko poprzez wezwanie przed sze-
reg i publiczny uścisk dłoni Preze-
sa – naszego Dowódcy. Niektórzy 
przecież znają jeszcze ceremoniał 
wojskowy. Rozwijając nomenklaturę 
wojskową – dostrzeganie wysiłku 
podwładnych i wyróżnianie to przy-
wilej i moralny obowiązek dowódcy. 
Kiedyś mawiano – szlachectwo 
zobowiązuje, jednak demokracja 
ludowa nadała temu inne znacze-
nie. Zatem Panie Prezesie – pod 
rozwagę! Co się zaś tyczy oceny 
(„po wynikach mnie poznacie”), to 
zgodnie z publicznymi zapowiedzia-
mi (aby rozliczać) – czas jeszcze 
nie nastał. Ale już są jaskółki, że 
idzie nowe. Ruszyło powiadamianie 
elektroniczne! 

The day after…



LekarskI sport

„Skalpel” 1/2010 31

W dniach 28-29 listopada nasza 
drużyna zakończyła sezon 

piłkarski turniejem halowym w Miel-
cu. Trafiliśmy do bardzo silnej i wy-
równanej grupy, chociaż patrząc na 
to co się działo na boisku, należy 
stwierdzić, że obie grupy były tak 
samo silne i w tym roku nie było 
słabych drużyn.

Grupa A, do której trafiliśmy, skła-
dała się z zeszłorocznego zwycięzcy 
turnieju, drużyny z Białegostoku oraz 
drużyn z  Kielc, Szczecina, Łodzi, 

Częstochowy i drużyny PPMK. Los 
zetknął nas w pierwszym pojedynku 
z drużyną z Białegostoku. Bardzo 
obawialiśmy się tego pierwszego 
meczu, bo jakby nie patrzeć mieliśmy 
grać z mistrzem. 

Tak jak się spodziewaliśmy, dru-
żyna Białegostoku ruszyła do ataku 
spychając nas do defensywy. Jednak 
dostępu do naszej bramki bronił jak 
zwykle niezawodny Tomasz Ziółek, 
który swoimi interwencjami pozwolił 
nam przetrwać najcięższy okres. 

Potem to my jednak wyprowa-
dziliśmy dwie zabójcze kontry 
zakończone bramkami i może 
nie najpiękniejszy mecz wygra-
liśmy 2:0. 

Następnie graliśmy z druży-
ną ze Szczecina. I jak zwykle 
ulegliśmy im po zaciętym poje-
dynku 2:0. 

Kolejnym przeciwnikiem 
była drużyna z Łodzi, bardzo 
solidna i jak zawsze groźna 
ekipa. Potwierdził to mecz. Był 

to niezwykle wyrównany pojedynek, 
który rozstrzygnął się na naszą 
korzyść dopiero w ostatniej minucie 
meczu, kiedy to strzeliliśmy dwie 
bramki, wygrywając 2:0

Na zakończenie bardzo męczą-
cego dnia pokonaliśmy drużynę 
z Kielc 1:0 i z bardzo dobrym do-
robkiem punktowym wracaliśmy do 
hotelu regenerować siły przed kolej-
nym dniem turniejowych zmagań. 

W niedzielę 29 listopada rozpo-
częliśmy mecz z drużyną z Często-
chowy dość pechowo, bo szybko 
straciliśmy bramkę i musieliśmy 
rozpocząć szaleńczy pościg, żeby 
tego meczu nie przegrać. Udało 
nam się wyrównać w drugiej po-
łowie i przy stanie 1:1 sędzia od-
gwizdał koniec meczu. Pojedynek 
ten kosztował nas bardzo dużo sił, 
ale ten jeden punkt za remis dawał 
nam komfort gry w ostatnim me-
czu, bo nie musieliśmy go wygrać, 
aby znaleźć się w upragnionym 
półfinale.

XV Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Halowej Piłce Nożnej

Sprawozdanie ze Zjazdu sporzą-
dza się z urzędu z racji wymogów 
formalnych. Refleksie osobiste nato-
miast – zobaczymy w numerze, czy 
ktoś (oprócz Redaktora Naczelnego, 
Reportera-Sprawozdawcy i Delega-
ta samotrzeć) podzielić się nimi ze-
chce. W tym miejscu pragnę przed-
stawić jedną obserwację. Myślę, że 
ciekawą. Niestrudzony orędownik 
należytego powrotu stomatologii – 
czy raczej stworzenia od podstaw 
tego, co tak łatwo zburzono pod 
hasłem odnowy– kolega Bogdan 
Barut w swoim wystąpieniu dotyczą-
cym zabezpieczenia medycznego 
naszego wojska w coraz bardziej 
licznych misjach, w zestawieniu 
z analogicznym zabezpieczeniem 
wojsk sojuszniczych (oczywiście 

z racji profesji – w części stomato-
logicznej) powiedział, że dla tych 
żołnierzy (cytuję z pamięci): „prawa 
do utraty życia są równe, ale pra-
wa do opieki medycznej są różne”. 
Nic dodać, nic ująć. Poza rozszerze-
niem, że dotyczy to nie tylko obszaru 
stomatologicznego.

Wraz z nową kadencją może 
się zmienić obraz biuletynu naszej 
izby. Nie piszę o oczekiwaniach al-
bowiem w tej materii przez lat kilka-
naście coś tam na łamach „Skalpela” 
popełniałem, w wielu przypadkach 
(wśród decydentów) nie zjednując 
sobie sympatyków. Gdy po dłuższej 
przerwie, w trakcie spotkań zjaz-
dowo-konferencyjno-towarzyskich 
mile podbechtany pytaniami „czemu 

nie piszesz ” przekazałem aktualne 
refleksje, wydrukowane następowo 
w ostatnim numerze, powróciło de-
likatne: po co ci to? 

Może po to, aby już nigdy w na-
szej izbie kolejny sekretarz nie kazał 
komukolwiek wziąć sobie z podłogi 
szablonowego podziękowania za 
pracę na rzecz samorządu… Aby 
nikt nigdy nie aprobował takiego 
pochylania się nad podłogą za 
ofiarowany czas spędzony w pocią-
gach, na spotkaniach, nad aktami, 
czas wykradany bliskim i sobie dla 
publicznego dobra. Aby wreszcie 
został dostrzeżony faktyczny wkład 
pracy, nie tylko blichtr sytuacyjny. 

Dla takiego celu warto dalej pi-
sać. Tylko czy zechcą drukować?

Janusz MAłecKI
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Przy okazji tego popularnego 
maratonu Wielkopolska OIL 

sponsorowała nasze mistrzostwa. 
Klasyczny dystans dla lekarzy to 
57 km. Do zdobycia była biało-czer-
wona koszulka z orłem na piersi, 
piękne puchary i dyplomy.

Wieleń tego lata rozpieszczała 
piękna pogoda i przynajmniej przez 
trzy tygodnie nie padało. Było 
sucho. Dukty leśne wyschnięte, 
miękkie z długimi odcinkami po 
piachu, miejscami głębokim. Trasa 
trudna i wymagająca. Podjazdy naj-
częściej po wąskich piaszczystych 

VI Maraton MTB Michałki w Wieleniu 
I Mistrzostwa Polski Lekarzy w Maratonie MTB

26 września 2009 r. 
ścieżkach. W sumie 57 km, na 
których można było się zmęczyć. 
Ostatnie 2 km to jazda po polu 
(czuliśmy się jak na tarce do prania). 
Finisz na stadionie oczywiście po 
sypkim żużlu.

Ze względu na piękne i okazałe 
nagrody do Wielenia zawitało wielu 
zawodników z pierwszych stron ga-
zet, obecnych i byłych kolarzy oraz 
na szczęście wielu amatorów, dla 
których to właśnie organizuje się takie 
zawody. Organizacja bardzo dobra. 
Oznakowanie trasy poprawne, więc 
z roku na rok uczestników przybywa. 

W tym roku wystartowało 457 kolarzy 
(lekarzy 27). Atmosfera wspaniała. 
Koszulki i mistrzostwo polski lekarzy 
w maratonie MTB zdobyli:
Panie
Kat. L1 – Anna Jurkiewicz
Kat. L2 – edyta Swat
Panowie 
Kat. L1 – Michał Małysza
Kat. L2 – jacek Swat
Kat. L3 – tomasz Kaczmarek
Kat. L4 – Janusz Plesiewicz
II Mistrzostwa 18 września 2010 r.
Do zobaczenia.

Janusz PLeSieWiCZ

Ostatni mecz w grupie z druży-
ną PPMK również rozpoczęliśmy 
od straty bramki zaraz na początku 
i znowu musieliśmy się mocno 
sprężyć, żeby nie odpaść z gry. 
Szybko jednak odrobiliśmy straty 
i wyszliśmy na prowadzenie 2:1 
nie oddając już inicjatywy. Mecz 
wygraliśmy 4:2 i z dorobkiem 13 
pkt zajęliśmy pierwsze miejsce 
w grupie. 

W półfinale zmierzyliśmy się 
z drużyną z Zabrza. Mecz był bar-
dzo wyrównany i do końca, mimo 
wielu okazji do strzelenia bramki 
zarówno z jednej jak i z drugiej 
strony, wynik pozostał bezbram-
kowy. O awansie do finału miały 
zadecydować rzuty karne. Karne 
wygrała drużyna z Zabrza 4:2 i to 
ona znalazła się w finale. W drugim 
półfinale również były karne i do fi-
nału awansowała drużyna z Lublina 
pokonując Szczecin

W walce o III miejsce ulegliśmy 
po raz kolejny kolegom ze Szcze-
cina 2:0 i ostatecznie zajęliśmy 
4 miejsce w tym turnieju. 

Mistrzem Polski Lekarzy w Ha-
lowej Piłce Nożnej została drużyna 
z Zabrza pokonując w karnych 
zespół z Lublina.

Marcin SoBoTka

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz Fundacja Lekarska Pro Seniore 
im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej 
mają zaszczyt  zaprosić Państwa na 

GALĘ  KARNAWAŁOWĄ 
PRZYJACIÓŁ FUNDACJI PRO SENIORE
Charytatywny bal lekarzy
odbędzie się  30 stycznia 2010 roku  
o godzinie 20.00 w hotelu Marriott.

GWARANTUJEMY LICZNE ATRAKCJE! 
Wieczór poprowadzi Jacek Borkowski. 
W programie loteria fantowa, licytacja.
Zaproszenia i informacje o Gali można uzyskać 
u Pana Andrzeja Surowieckiego
tel.: 0-604 911 233,  0-668 398 719
u Pana Anndrzeja Surow
tel.: 00-66004 991111 2233,  0-

STATUETKA JEST  PODZIĘKOWANIEM DLA LUDZI ZAANGAŻOWANYCH 
I NIEOBOJĘTNYCH NA LOS DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

BENEVOLENTI
– ŁASKAWCY, ŻYCZLIWEMU
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