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Koleżanki i Koledzy,

Przełom 2010 i 2011 roku przy-
niósł oczekiwane emocje w środo-
wisku medycznym. W IV kwartale 
2010 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 
swoje pomysły, które przedstawił Ko-
misji Stomatologicznej NIL przedsta-
wiciel Departamentu Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Nowe pomysły 
to: likwidacja stażu podyplomowego, 
likwidacja LEP-u i LDEP-u, wprowa-
dzenie stażu podyplomowego na 
ostatnim roku studiów, a przez to ich 
skrócenie. Nikt nie pomyślał o sposo-
bie zrealizowania programu studiów. 
Padły nawet sugestie o zajęciach w 
niedziele. Jednym z kryteriów bra-
nych pod uwagę, w przypadku ubie-
gania się o miejsce specjalizacyjne, 
miałaby być średnia ze studiów. 

Wszyscy zdają sobie sprawę, 
co było przyczyną tych zmian. Ko-
nieczność szukania oszczędności. 
Tylko jakie będą skutki tych wcale 
nie największych oszczędności? 
Wielce znaczącym jest fakt, że 
przeciwko likwidacji stażu pody-
plomowego jest Naczelna Izba Le-
karska, Komisja Stomatologiczna 
NIL, Polskie Towarzystwo Stoma-
tologiczne, Rektorzy Akademickich 
Uczelni Medycznych, organizacje 
zrzeszające młodych lekarzy i stu-
dentów. Za – tylko Ministerstwo 
Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia uważa 
także, opierając się na zdaniu Kon-
sultantów Krajowych, że liczba spe-
cjalistów wśród stomatologów jest 
wystarczająca. Z danych KS NIL 
i Ministerstwa Zdrowia wynika, że 
specjalizację posiada 18% lekarzy 
dentystów. Czy jest to wystarcza-
jąca liczba? Według Konsultantów 
Krajowych i Ministerstwa Zdrowia 

– tak. Według izb lekarskich i po-
trzeb – nie. Przykładem może być 
sytuacja w Instytutach Stomatologii 
akademickich uczelni medycznych. 
Łatwiej jest tam uzyskać tytuł dok-
tora nauk medycznych niż tytuł 
specjalisty. Powodem jest mała 
liczba miejsc akredytacyjnych. Ich 
liczba uzależniona jest m. in. od 

ilości zatrudnionych specjalistów. 
A tych brak. Jeśli chodzi o specja-
lizacje w jednostkach wojskowej 
służby zdrowia, to sytuacja wygląda 
trochę lepiej.

Szkoda tylko, że w dalszym 
ciągu brak jest centralnego ośrodka, 
który zająłby się dydaktyką wśród 
dentystów zatrudnionych w woj-
sku. Plany utworzenia Centralnej 
Wojskowej Przychodni Stomatolo-
gicznej, w miejsce rozwiązanego 
pochopnie Instytutu Stomatologii, 
pozostały tylko planami, na papie-
rze. Nierealnym jest utworzenie 
takiej jednostki organizacyjnej 
bez ponoszenia kosztów. A taki 
warunek został postawiony przez 
decydentów.

Prowadzenie własnego NZOZ-u 
czy IPL staje się coraz trudniejsze. 
W chwili obecnej istnieje około 
60 (tak, sześćdziesięciu!) aktów 
prawnych dotyczących rejestracji 
i funkcjonowania praktyk lekarskich. 
(zainteresowanym służę listą). Wiele 
z nich sformułowanych jest tak, że 
różne instytucje różnie je interpretują. 
Posłużę się przykładem. Od 1 stycz-
nia 2011 roku zmieniono stawki VAT 
i poczyniono zmiany w zakresie 
zwolnienia usług medycznych z po-
datku od towarów i usług. Zgodnie 
z  treścią ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów 
i usług, obowiązują zwolnienia od 
podatku VAT  m.in. za:
1.  dostawę protez dentystycznych 

lub sztucznych zębów przez 
dentystów oraz techników denty-
stycznych (art. 43 ust. 1 pkt. 14).

2. usługi w zakresie opieki me-
dycznej służące profilaktyce, 
zachowaniu, ratowaniu, przy-
wracaniu i poprawie zdrowia, 
wykonywane przez:
a. lekarzy i lekarzy dentystów 

(art. 43 ust, 1 pkt. 19), 
b. […]
c. osoby wykonujące inne zawo-

dy medyczne, o których mowa 
w art. 18d, 1 pkt. ustawy z dn. 
30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej.

Z opinii prawnej, dokonanej 
przez OIL w Gdańsku wynika, że 
każdy lekarz i lekarz dentysta, od 
1 stycznia 2011 roku, jako podatnik, 
każdorazowo będzie samodzielnie 
określał czy usługa w zakresie 
opieki medycznej spełnia wskazany 
w ustawie cel dający mu prawo do 
zwolnienia.

W omawianym przepisach usta-
wy o VAT nie zawarto dalszej części 
określenia zawartego w ustawie 
o zakładach opieki zdrowotnej, tzn. 
innych działań medycznych wyni-
kających z procesu leczenia lub 
przepisów odrębnych regulujących 
zasady ich wykonywania. Przyjąć 
zatem należy, że tego typu dzia-
łania podejmowane przez lekarzy 
i lekarzy dentystów nie zostały 
zwolnione z podatku VAT.

Może okazać się, że interpre-
tacja lekarza czy lekarza dentysty 
o zwolnieniu z podatku VAT jest 
odmienna od interpretacji organów 
podatkowych, co będzie skutko-
wało rozwiązaniem sprawy przez 
sąd administracyjny. Przecież 
można było tak skonstruować 
przepisy, aby wykluczyć niedomó-
wienia. W chwili obecnej odbywa 
się intensywna wymiana zdań 
pomiędzy NIL a Ministerstwem 
Finansów.  Brak jest precyzyjne-
go stwierdzenia, jakie zabiegi są 
zwolnione z podatku VAT, a jakie 
nie. W stomatologii, cały zakres 
tzw. stomatologii kosmetycznej, 
z wybielaniem, licówkami czy 
wymianą  przebarwionych, aczkol-
wiek szczelnych wypełnień, kwalifi-
kuje się do zaliczenia do zabiegów 
podlegających opodatkowaniu. 
W podobnej sytuacji są lekarze 
zajmujący się medycyną pracy, 
medycyną sportową czy szeroko 
rozumianą medycyną kosmetycz-
ną. Co nam pozostaje? Odpowied-
nio prowadzona dokumentacja 
i pewność swoich decyzji.

wiceprezes Rady Lekarskiej WIL
ppłk rez. lek dent. Jacek Woszczyk

31.01.2011 r.
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Koleżanki i Koledzy,
pomóżmy razem naszemu koledze, lekarzowi, członkowi Wojskowej Izby Lekarskiej. 
Dajmy Mu Szansę. Wierzę, że w szlachetnym odruchu solidarności odpowiemy czynnie 
na zamieszczony poniżej apel Jego żony.

Redaktor naczelny biuletynu „skalpel”
 lek. Zbigniew UłaNOWSKI

Drodzy Przyjaciele i Znajomi.
Zbliża się czas rozliczenia podatkowego a jednocześnie szansa na przeznaczenie 1% podatku na rzecz 

osób potrzebujących.
Być może zechcecie pomóc osobie Wam znanej?
Wojtek Dubaniewicz a mój mąż, tata dwójki cudownych dziewczynek, sześcioletniej Mai i trzyletniej 

Leny. 
Lekarz okulista, od 20 lat niosący pomoc chorym i cierpiącym. Znany gawędziarz, osoba wesoła i towa-

rzyska, chętnie pomagająca innym. Los zdecydował, że teraz sam potrzebuje pomocy.
Wojtek od dziewięciu lat choruje na stwardnienie rozsiane (SM). Dzielnie walczy z chorobą, nie poddaje 

się i gdyby nie powtarzające się rzuty SM nikt nie uwierzyłby, że jest chory. Pracuje zawodowo, jest oddanym 
tatą i mężem. Chcielibyśmy, aby tak było zawsze. Niestety, czas jest nieubłagany. 

Na obecnym etapie choroby sugerowane przez neurologów lekarstwo – Tysabri – powstrzymujące 
rozwój SM, nie jest refundowane przez NFZ. To bardzo drogie leczenie, dwuletnia kuracja Tysabri kosztuje 
ponad 150.000,00 zł. 

Wojtek jako członek Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego może skorzystać z programu 
„Mam Szansę”, pozwalającego na gromadzenie środków pochodzących z 1% podatku dochodowego. 
PTSR utworzyło indywidualne subkonto „Wojciech Dubaniewicz”, na które każda osoba może przekazać 
1% swojego podatku. Środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na sfinansowanie leczenia 
Wojtka.

Szczegóły dotyczące dokonywania przelewu znajdziecie Państwo na stronie PTSR: http://www.ptsr.org.
pl/pl/?poz=Top/D/3

W przypadku przekazywania kwoty 1% podatku na subkonto Wojtka w tytule płatności należy wpisać 
„Mam szansę: Wojciech Dubaniewicz”.

Twój 1% może pomóc Wojtkowi!
Dziękuję za czas poświęcony na przeczytanie tej informacji.
Wszystkim, którzy zdecydują się pomóc, dziękuje cała nasza rodzina.
Pozdrawiam

Beata DUBANIEWIcz 
tel: 663 664 440 

e-mail: bw.dubaniewicz@gmail.com

Do Wychowanków XII kursu WAM

Drodzy Koledzy w tym roku większość z Nas prze-
kroczy magiczną "60-tkę" Zapraszamy, w związku z tym 
niecodziennym wydarzeniem, do wspólnego uczczenia 
naszych urodzin i przypomnienia młodych lat. 

W programie spotkania przewidziana jest nostal-
giczna wycieczka szlakiem studenckich czasów.

Spotkanie odbędzie się w dniach 20-22.05.2011 r. 
w Dobieszkowie koło Łodzi w bardzo sympatycznym 
miejscu.

Zeszłoroczne spotkanie, które odbyło się w tym 
samym miejscu było bardzo udane.

Wszystkich Zainteresowanych udziałem w spo-
tkaniu prosimy o kontakt ze Zbyszkiem Kaszyńskim 

"Bubu" 
tel. 602373287 lub e-mail z.kaszynski@ op.pl

Podpisali: Zbyszek Kaszyński
Piotrek kowalski
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Posiedzenie RL WIL

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
z dnia 21 stycznia 2011 r.

W pierwszym w Nowym Roku 
2011 posiedzeniu Rady Le-

karskiej uczestniczyło 19 członków 
RL WIL. Obecni byli ponadto: Prze-
wodniczący Sądu Lekarskiego WIL, 
płk dr med. Jan Wilk; przewodni-
czący Komisji rewizyjnej WIL, kol. 
Wojciech Kania; radca prawny WIL 
i dyrektor biura WIL.

Posiedzeniu przewodniczył Pre-
zes WIL, płk dr med. Piotr Rapiejko. 
Prezes WIL przedstawił porządek 
posiedzenia, a następnie poinfor-
mował Radę o swojej działalności 
w okresie od poprzedniego posie-
dzenia, po czym Rada Lekarska re-
alizowała kolejne punkty przyjętego 
na wstępie porządku posiedzenia. 

Na wniosek Przewodniczącego 
Komisji ds. rejestru lekarzy, wydawa-
nia PWZ i praktyk lekarskich Rada 
podjęła następujące uchwały:
● nr 499/11/VI – w sprawie zo-

bowiązania lekarza do odbycia 
przeszkolenia w związku z prze-
rwą w wykonywaniu zawodu 
dłuższą niż 5 lat

● nr 500/11/VI – w sprawie wpisu 
na listę członków WIL lek. dent. 
Arkadiusza Żmudy

● nr 501/11/VI – w sprawie wpisu 
na listę członków WIL lek. dent. 
Marcina Majkowskiego

● nr 502/11/VI – w sprawie wpisu 
na listę członków WIL lek. dent. 
Katarzyny Krakowiak

● nr 503/11/VI – w sprawie wpisu 
na listę członków WIL lek. dent. 
Anety Król

● ogółem 44 uchwały w sprawach 
dotyczących dokonania wpisu 
do rejestru indywidualnych 
i specjalistycznych praktyk le-
karskich oraz skreśleń praktyk 
z rejestru.
Rada wysłuchała opinii Prze-

wodniczącego Komisji dotyczącej 
wniosków lekarzy w sprawie wy-
dania im zaświadczeń stwierdza-
jących posiadanie uprawnień do 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
w zakresie POZ i zaakceptowała 
wydanie im takich dokumentów, 
ponieważ spełniali wymagane 
przepisami kryteria.

Wnioski o zaopiniowanie kandy-
datów na kierownicze stanowiska 
w  wojskowej służbie zdrowia przed-
stawił i omówił Przewodniczący Komi-
sji ds. opiniowania i wyznaczania na 
stanowiska kierownicze wojskowej 
służby zdrowia  kol. Jan Sapieżko. 
Rada w głosowaniu zdecydowała 
o udzieleniu poparcia n.w. lekarzom:
● mjr. lek. arturowi Rydzykowi 

– na stanowisko Kierownika Po-
likliniki w 5 Wojskowym Szpitalu 
Klinicznym z Polikliniką w Kra-
kowie;

● dr. n. med. andrzejowi Mi-
chalakowi – na stanowisko 
ordynatora Oddziału Gineko-
logicznego w 5 Wojskowym 
Szpitalu Klinicznym z Polikliniką 
w Krakowie;

● mjr. lek. andrzejowi Różań-
skiemu– na stanowisko ordyna-
tora Oddziału Dermatologiczne-

go w 109 Szpitalu Wojskowym 
w Szczecinie.
Sekretarz Rady Lekarskiej WIL, 

kol. Konrad Maćkowiak przedsta-
wił propozycje i projekty uchwał 
w sprawie powołania, określenia 
składu oraz przedmiotu działania 
komisji problemowych:
● ds. kształcenia (uchwała nr 

553/11/VI)
● ds. sportu, rekreacji i kultury 

(uchwała nr 552/11/VI)
● ds. rejestru, wydawania PWZ 

i praktyk lekarskich (uchwała nr 
551/11/VI).
W dalszej części posiedzenia 

Rada Lekarska wysłuchała naj-
pierw sprawozdania:
● prof. dr. hab. med. Eugeniusza 

Dziuka – Przewodniczącego Ko-
misji Bioetycznej WIL z działalno-
ści komisji w  2010 r., propozycji 
składu Komisji bioetycznej WIL 
na kolejną, 3-letnią kadencję i po 
przegłosowaniu podjęła uchwałę 
nr 549/11/VI w sprawie powoła-
nia oraz szczegółowego trybu 
działania i finansowania komisji 
bioetycznej przy Wojskowej Izbie 
Lekarskiej.

oraz 
● lek. Zbigniewa Ułanowskiego 

– redaktora naczelnego biule-
tynu „Skalpel” z działalności 
redakcji w 2010 r. i propozycji 
upoważnienia Dyrektora Biura 
do zawarcia umowy na druk 
biuletynu w 2011 r. (uchwała nr 
550/11/VI).
Rada Lekarska jednogłośnie 

przyjęła oba sprawozdania i podjęła 
zaproponowane uchwały. 

Sprawy finansowe, w tym wnio-
ski lekarzy dotyczące opłaca-
nia składek, wnioski o zapomogi 
w związku ze śmiercią członków 
WIL przedstawił Radzie skarbnik 
WIL kol. Andrzej Gałecki. Przedsta-
wił też propozycję podjęcia uchwały 
o wyasygnowaniu środków finanso-

Podziękowanie
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu ppłk. rez. dr. n. 

med. MAcIEJoWI kENTLoWI, ortopedzie z Oddziału Chirurgii Ura-
zowej i Ortopedii Prywatnej Polikliniki „Na Grobli" we Wrocławiu, 
za fachową pomoc, troskliwą opiekę i życzliwość okazaną mojej 
córce Oli.

Z wyrazami szacunku
lek. Małgorzata Niemiec
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SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk rez. lek. Konrad MaĆKOWIaK

PRZEWODNICZĄCY 
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk dr med. Piotr RAPIEJko

na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 25 pkt 4 i art. 
114 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 
2009 r. (Dz.U. nr 219, poz. 1708) Rada Lekarska WIL 
postanawia:

§ 1
Wyasygnować na potrzeby zorganizowania i przeprowa-

dzenia XXVIII Zjazdu Lekarzy Delegatów Wojskowej Izby 
Lekarskiej środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł.

Uchwała nr 548/11/VI
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie wyasygnowania środków finansowych na organizację i przeprowadzenie  

XXVIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

§ 2
Nadzór nad realizacją uchwały i rozliczeniem 

kosztów Zjazdu powierza się skarbnikowi, sekretarzo-
wi i głównej księgowej Biura WIL.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wych na organizację XXVIII Zjazdu 
Lekarzy WIL, a Rada jednogłośnie 
podjęła taką uchwałę (nr 548/11/
VI). Skarbnik wyraził ponadto ak-
ceptację dla przedstawionej przez 
informatyka biura WIL potrzeby 
zakupu nowego serwera oraz kli-
matyzacji do serwerowni, a także 
zaproponował wyposażenie sali 
konferencyjnej w sprzęt audiowizu-
alny. Środki na ten cel zostaną ujęte 
w budżecie WIL na 2011 r.

W końcowej części posiedzenia 
dyrektor biura WIL poinformował 

radę o stanie organizacyjnych przy-
gotowań do odbycia Zjazdu Lekarzy 
WIL, m. in. potwierdził możliwość 
odbycia zjazdu w WDW Rynia 
k. Warszawy, przedstawił wstępną 
kalkulację kosztów oraz projekt 
porządku obrad zjazdu. Ponadto 
poinformował o przeprowadzonym 
rozeznaniu możliwości ubezpie-
czenia sędziów sądu lekarskiego 
oraz rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej i jego zastępców od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywanych zadań. W sprawie 

tej dyrektor zwracał się z właści-
wym zapytaniem do Biura Ubez-
pieczeń Klientów Strategicznych  
MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu. 
Z uzyskanych informacji wynika, jak 
mówił dyrektor biura, że zdecydo-
wana większość ubezpieczycieli 
nie ma w swojej ofercie ani nie 
przewiduje do niej wprowadzić 
takiego ubezpieczenia. Pewną 
nadzieję, nie potwierdzoną jednak 
na piśmie, pozostawiło tylko jedno 
towarzystwo ubezpieczeniowe.
 Z. U.

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

§ 1
1. Powołuje się Komisję Bioetyczną przy Wojskowej 

Izbie Lekarskiej zwaną dalej „Komisją” ,

2. Kadencja Komisji trwa 3 lata,
3. Ustala się skład komisji w liczbie 12 członków.

§ 2
W skład Komisji wchodzą (w porządku alfabetycz-

nym – z podaniem wykonywanego zawodu):
1. ks płk dr filozofii  Wiesław Bożejewicz kapelan,  
2. płk w st. spocz. mgr Waldemar Chomać prawnik, 
3.  płk  w st. spocz. prof. Eugeniusz Dziuk 
  medycyna nuklearna,
4.  płk dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz anestezjologia
5.  płk rez. dr n. med. Bolesław Kalicki pediatria,
6.  płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Krzysztof 

Klukowski      medycyna lotnicza,

Uchwała nr 549/11/VI
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania oraz szczegółowego trybu działania i finansowania komisji bioetycznej 

przy Wojskowej Izbie Lekarskiej
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na podstawie art. 25 pkt. 16 oraz art. 114 ust. 3 usta-
wy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. 
nr 219, poz. 1708) Rada Lekarska WIL postanawia:

§ 1
Upoważnić Dyrektora Biura Wojskowej Izby 

Lekarskiej do zawarcia umowy na druk biuletynu 

Uchwała nr 550/11/VI
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura WIL do zawarcia umowy na druk biuletynu „Skalpel” w 2011 r. 

„Skalpel” w 2011 r. z AKCEL Usługi Poligraficzne 
z siedzibą w Józefowie k. Legionowa, na warunkach 
określonych w załączonym do niniejszej uchwały 
projekcie umowy.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk rez. lek. Konrad MaĆKOWIaK

PRZEWODNICZĄCY 
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk dr med. Piotr RAPIEJko

7.  ppłk dr n. med. Marek Kowańsk  patomorfologia,
8.  płk dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski  chirurgia,
9.  płk dr hab. n. med. Wiesław Piechota   farmacja,
10. dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski    kardiologia,
11. płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Władysław 

Witczak  choroby wewnętrzne,
12. mgr piel. Aleksandra Wojtak  pielęgniarka. 

§ 3
Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera 

ze swojego składu Przewodniczącego Komisji będą-
cego lekarzem i Zastępcę Przewodniczącego Komisji 
nie będącego lekarzem.

§ 4
1. Zasady i tryb funkcjonowania Komisji określają 

przepisy rozporządzenia a ponadto Regulamin 

działania Komisji Bioetycznej przy WIL stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały;

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

§ 5
Traci moc uchwała nr 1029/08/V Rady Lekarskiej 

Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 18 stycznia 2008 r. 
w sprawie powołania oraz szczegółowego trybu działa-
nia i finansowania Komisji bioetycznej przy Wojskowej 
Izbie Lekarskiej.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk rez. lek. Konrad MaĆKOWIaK

PRZEWODNICZĄCY 
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk dr med. Piotr RAPIEJko

Uchwała nr 551/11/VI
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania, określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji ds. rejestru, 

wydawania PWZ i praktyk lekarskich WIL

Na podstawie § 6 ust. 1-3 Regulaminu Rady Lekar-
skiej Wojskowej Izby Lekarskiej ustalonego uchwałą nr 
10/10/VI XXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekar-
skiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu Rady Lekarskiej oraz regulaminu Komi-
sji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej – uchwała 
się, co następuje:

§ 1
Powołuje się na okres VI kadencji Wojskowej Izby 

Lekarskiej – zwanej dalej „WIL” Komisję ds.  rejestru, 
wydawania PWZ i praktyk lekarskich w składzie:

1) Zbigniew Zaręba – przewodniczący
członkowie:

2) Michał Łosowski
3) Wojciech Radwański
4) Andrzej Skrobowski.

§ 2
Zadaniem Komisji jest :
1.  z zakresu rejestru i wydawania Prawa Wykonywania 

Zawodu
● prowadzenie Rejestru Lekarzy Wojskowej Izby 

Lekarskiej w formie systemu teleinformatycz-
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SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk rez. lek. Konrad MaĆKOWIaK

PRZEWODNICZĄCY 
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk dr med. Piotr RAPIEJko

nego oraz dodatkowo zbioru akt osobowych 
członków WIL 

● przygotowywanie projektów uchwał Rady 
Lekarskiej i Prezydium RL WIL dotyczących 
realizacji zadań w sprawach związanych z przy-
znawaniem prawa wykonywania zawodu lekarza 
i lekarza dentysty 

● prowadzenie nadzoru w sprawach związanych 
z wydawaniem prawa wykonywania zawodu 
lekarzom, lekarzom dentystom i lekarzom cu-
dzoziemcom

● współpraca z:
o NRL w sprawach dotyczących organiza-

cji i prowadzenia rejestrów lekarzy
o Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji Naczelnej 

Izby Lekarskiej w sprawach związanych z wy-
dawaniem zaświadczeń stwierdzających for-
malne kwalifikacje przez lekarzy, zaświadczeń 
stwierdzających kwalifikacje w zakresie specjal-
ności lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz 
zaświadczeń dotyczących postawy etycznej 

o  innymi komisjami i organami Wojskowej Izby 
Lekarskiej w sprawach określonych uchwałą 
nr 30/10/VI NRL z dnia 03.09.2010 r.

o Komisjami ds. rejestracji i organami innych 
okręgowych izb lekarskich

o Organami centralnej i terytorialnej admini-
stracji rządowej i samorządowej w sprawach 
określonych uchwałą nr 30/10/VI NRL z dnia 
03.09.2010 r.

● sprawowanie nadzoru w sprawach związanych 
z wydawaniem zaświadczeń odpowiednio:
o stwierdzających posiadanie formalnych kwa-

lifikacji przez lekarzy, 
o stwierdzających kwalifikacje w zakresie 

specjalności lekarskich i lekarsko-denty-
stycznych

o dotyczących postawy etycznej
o rekomendacji kandydatów na lekarzy są-

dowych
o stwierdzenia posiadania przez lekarza prawa 

do udzielania świadczeń zdrowotnych w za-
kresie podstawowej opieki zdrowotnej .

● inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej 
Rady Lekarskiej oraz Rady Lekarskiej Wojsko-
wej Izby Lekarskiej w Warszawie.

2.  z zakresu  praktyk lekarskich:
● prowadzenie rejestru indywidualnych, indywidu-

alnych specjalistycznych i grupowych praktyk 
lekarskich

● przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk 
Rady Lekarskiej i Prezydium RL WIL w spra-
wach dotyczących indywidualnych i grupowych 
praktyk lekarskich i niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej 

● sprawdzanie merytorycznej poprawności wnio-
sków o zarejestrowanie praktyk lekarskich

● koordynowanie pracy i nadzorowanie prowadzo-
nego rejestru praktyk lekarskich

● organizowanie wizytacji i kontroli praktyk lekar-
skich

● współpraca z:
o Zespołem ds. Praktyk Lekarskich NRL 

w sprawach dotyczących opracowywania 
i wdrażania jednolitych zasad nadzoru mery-
torycznego izby nad praktykami lekarskimi

o Zespołami ds. Praktyk Lekarskich pozosta-
łych izb lekarskich

o wojewodami oraz organami samorządu te-
rytorialnego.

§ 3
Celem Komisji jest zapewnienie sprawnego funkcjo-

nowania zespołu ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk 
lekarskich WIL i wydawania dokumentów zgodnych 
z literą obowiązującego prawa. 

§ 4
Komisja realizuje swoje cele i zadania poprzez 

odbywanie swoich posiedzeń nie rzadziej niż raz 
w miesiącu oraz swoich przedstawicieli pracujących 
w zespołach wizytacyjnych.

§ 5
1. Przewodniczący Komisji przedstawia ustalenia 

i propozycje w sprawach wymienionych w  § 2 na  
posiedzeniach Rady Lekarskiej WIL. 

2. Roczne sprawozdanie z działalności komisji prze-
wodniczący składa Radzie Lekarskiej na posiedze-
niu Rady Lekarskiej w miesiącu styczniu.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji może być 
publikowane w biuletynie „Skalpel”.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koleżanko i Kolego!
Pomyśl o przyszłości i o tych, którzy już dziś są w potrzebie.
Fundacja Pro Seniore jest organizacją pożytku publicznego (KRS nr 0000250527).
Wpłać 1% podatku na jej konto. Numer konta: 03 1050 1041 1000 0022 1357 3187.
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Uchwały RL WIL

Na podstawie § 6 ust. 1-3 Regulaminu Rady Lekar-
skiej Wojskowej Izby Lekarskiej ustalonego uchwałą nr 
10/10/VI XXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekar-
skiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu Rady Lekarskiej oraz regulaminu Komi-
sji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej – uchwała 
się, co następuje:

§ 1
Powołuje się na okres VI kadencji Wojskowej Izby 

Lekarskiej – zwanej dalej „WIL” Komisję ds. sportu 
i rekreacji WIL w składzie:

1)  Grzegorz Kamiński – przewodniczący
2)  Krzysztof Kawecki 
3)  Marcin Wroński
4)  Marcin Sobotka

§ 2
1. Zadaniem Komisji jest popularyzowanie aktyw-

ności fizycznej wpisującej się w model zachowań 
prozdrowotnych, pomoc w organizowaniu imprez 
sportowych, zachęcanie do udziału i wspieranie 
uczestnictwa członków WIL w imprezach sporto-
wych i turystycznych organizowanych przez komisje 
ds. sportu i rekreacji NIL i OIL.

2. Celem Komisji jest:
a)  utrwalanie nawyku rekreacyjnego uprawiania 

sportu i turystyki,

b)  uzyskanie poprawy ogólnego stanu zdrowia,
c) osiągnięcie satysfakcji członków WIL z wykony-

wanej aktywności fizycznej.
§ 3

1. Komisja współpracuje z Biurem WIL oraz komisja-
mi ds. sportu i rekreacji NIL i OIL.

2. Komisja odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz 
na kwartał.

§ 4
1. Komisja realizuje swoje cele i zadania poprzez in-

formowanie o planowanych imprezach sportowych, 
wnioskowanie do Rady Lekarskiej o ufundowanie 
głównych nagród i udzielenie wsparcia finansowego 
dla członków WIL organizujących i biorących udział 
w imprezach sportowych, medialną popularyzację 
sportowych osiągnięć członków WIL.

§ 5
1. Roczne sprawozdanie z działalności komisji prze-

wodniczący składa Radzie Lekarskiej na posiedze-
niu Rady Lekarskiej w miesiącu styczniu.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji może być 
publikowane w biuletynie „Skalpel”.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 552/11/VI
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania, określenia składu oraz przedmiotu działania 

Komisji ds. sportu i rekreacji Wojskowej Izby Lekarskiej

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk rez. lek. Konrad MaĆKOWIaK

PRZEWODNICZĄCY 
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk dr med. Piotr RAPIEJko

Na podstawie § 6 ust. 1-3 Regulaminu Rady Lekar-
skiej Wojskowej Izby Lekarskiej ustalonego uchwałą nr 
10/10/VI XXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej 
z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
Rady Lekarskiej oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej Woj-
skowej Izby Lekarskiej – uchwała się, co następuje:

§ 1
Powołuje się na okres VI kadencji Wojskowej Izby 

Lekarskiej – zwanej dalej „WIL” Komisję ds.  kształcenia 
w składzie:

1) Stefan antosiewicz – przewodniczący;
2) Piotr Jamrozik – zastępca przewodniczącego;
3) Jacek Woszczyk;

Uchwała nr 553/11/VI
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania, określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji ds. kształcenia 

4) Witold Bronowski;
5) Mariusz Bobula.

§ 2
1. Przedmiotem działania Komisji jest wspieranie 

procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów – członków WIL.

2. Komisja realizuje swoje zadania w obszarze tema-
tycznym obejmującym:
1)  staż podyplomowy i przygotowanie do LEP 

i LDEP;
2)  studia specjalizacyjne oraz studia podyplomowe 

związane z wykonywanym zawodem lekarza 
i lekarza dentysty;
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3)  umiejętności z zakresu węższych dziedzin me-
dycyny;

4)  studia doktoranckie;
5) pozostałe formy doskonalenia zawodowego 

lekarzy i lekarzy dentystów.
§ 3

Celem działań Komisji jest przyczynienie się do 
poprawy dostępności, warunków realizacji oraz jakości 
poszczególnych form kształcenia i doskonalenia zawo-
dowego lekarzy i lekarzy dentystów – członków WIL.

§ 4
Komisja realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1) prowadzenie analiz dotyczących aktualnego stanu 
oraz potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia 
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów;

2) aktywny udział w pracach legislacyjnych dotyczą-
cych aktów prawnych obejmujących obszar kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 
dentystów;

3) wspieranie działań związanych z kształceniem 
i doskonaleniem zawodowym, w tym:
a) przygotowanie i przedstawianie RL WIL oraz 

Zjazdowi Lekarzy WIL propozycji dotyczących 
środków na dofinansowywanie zamierzeń szko-
leniowych oraz zasad ich przyznawania,

b) rozpatrywanie i przedstawianie RL WIL do 
akceptacji wniosków lekarzy – członków WIL, 
o dofinansowanie kosztów związanych ze 
szkoleniem,

c)  rozpatrywanie i przedstawianie RL WIL do 
akceptacji wniosków organizatorów kursów 
i szkoleń o dofinansowanie kosztów organizacji 
zamierzeń szkoleniowych,

d)  przedstawianie RL WIL wniosków organizatorów 
szkoleń o przyznanie punktów edukacyjnych;

4) udział w rozdziale lekarzy – stażystów;
5) udział w postępowaniach kwalifikacyjnych do roz-

poczęcia specjalizacji;
6) rekomendowanie RL WIL i jej prezesowi kandyda-

tów na członków komisji egzaminacyjnych przyjmu-

jących Państwowy Egzamin Specjalizacyjny jako 
przedstawicieli WIL;

7) prowadzenie działalności kontrolnej w obszarze 
kształcenia i doskonalenia lekarzy – stosownie do 
kompetencji wynikających z regulacji prawnych.

§ 5
1. Spotkania Komisji odbywają się stosownie do 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Po-
nadto, członkowie Komisji współpracują korzystając 
ze środków przekazu elektronicznego. 

2. Komisja dysponuje środkami finansowymi na pro-
wadzenie swojej bieżącej działalności przyznawa-
nymi w rocznym budżecie WIL.

§ 6
Komisja współpracuje w zakresie realizacji swoich 

zadań w szczególności z: Komisją Kształcenia Me-
dycznego Naczelnej Izby Lekarskiej oraz komisjami 
problemowymi okręgowych izb lekarskich zajmują-
cymi się problematyką kształcenia, Inspektoratem 
Wojskowej Służby Zdrowia, Departamentem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, CMKP, 
wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego, Wojsko-
wym Instytutem Medycznym,  Wojskowym Instytutem 
Medycyny Lotniczej,  Wojskowym Instytutem Higieny 
i Epidemiologii, wojskowymi szpitalami klinicznymi 
i szpitalami wojskowymi, służbą zdrowia rodzajów sił 
zbrojnych, uczelniami medycznymi, towarzystwami 
naukowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami 
działającymi w obszarze kształcenia i doskonalenia 
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

§ 7
1. Przewodniczący Komisji przedstawia ustalenia i pro-

pozycje w sprawach wynikających z przedmiotu jej 
działania na posiedzeniach Rady Lekarskiej WIL.

2. Roczne sprawozdanie z działalności komisji prze-
wodniczący składa Radzie Lekarskiej na posiedze-
niu RL WIL w styczniu następnego roku.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji może być 
publikowane w biuletynie „Skalpel”

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk rez. lek. Konrad MaĆKOWIaK

PRZEWODNICZĄCY 
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk dr med. Piotr RAPIEJko
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Sprawozdanie z działalności 
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej 
w Warszawie za 2010 r.
sprawozdanie za 2010 rok 

obejmuje działalność Rady 
Lekarskiej za okres od 26 marca 
2010 do 7 lutego 2011 roku.

Wojskowa Izba Lekarska liczy 
obecnie 4164 członków (ubyło 23 
członków), w tym 1233 lekarzy, 
żołnierzy w służbie czynnej (zmniej-
szenie o 132 osoby). W 2010 roku 
zmarło 20 lekarzy członków WIL, 
a 19 lekarzy przeniosło się  do in-
nych Okręgowych Izb Lekarskich.

W 2010 roku na listę członków 
Wojskowej Izby Lekarskiej wpisano 
21 lekarzy, w tym 14 lekarzy sta-
żystów wojskowych oraz 5 lekarzy 
którzy przybyli z innych Okręgo-
wych Izb Lekarskich.

Zarejestrowanych jest 200 le-
karzy nie wykonujących zawodu 
(emeryci i renciści) – tym samym 
liczba ta jest o 151 osób wyższa 
niż w 2009 roku. 

Specjalizację uzyskało w 2010 
roku 117 członków WIL. 

Posiedzenia Rady Lekarskiej WIL 
odbywały się według planu zatwier-
dzonego przez Radę. W 2010 roku, 
Rada Lekarska i Prezydium RL WIL 
odbyły ogółem 12 posiedzeń (w tym 
8 odbyła Rada Lekarska, a 4 Prezy-
dium RL WIL). Średnia frekwencja 
na posiedzeniach Rady Lekarskiej 
wynosiła 66 %, a  na posiedzeniach 
Prezydium Rady Lekarskiej 80 %.

W 2010 roku podjętych zostało 
463 uchwał (w tym 314 uchwał do-
tyczących praktyk prywatnych): 351 
uchwał podjętych przez RL WIL i 112 
Prezydium RL WIL. Zaopiniowano 
38 kandydatów na kierownicze 
stanowiska w wojskowej służbie 
zdrowia (2 opinie były negatywne).  

W 2010 roku wydano 16. za-
świadczeń unijnych, w tym:
1. 5 -  poświadczających posiada-

nie formalnych kwalifikacji leka-
rza, który nie składał LEP (nr 1)

2. 1  - potwierdzających posiada-
nie przez lekarza specjalizacji 

równorzędnej ze specjalizacją 
wymienioną w przepisach Unii 
Europejskiej  w odniesieniu do 
Rzeczpospolitej Polskiej (nr 5)

3. 5 – dotyczących postawy etycz-
nej lekarza (nr 7)

4. 1 – potwierdzające posiadanie 
praw nabytych do prowadzenia 
ogólnej praktyki medycznej              
(nr 16)

5. 4 – potwierdzające posiadanie 
przez lekarza specjalizacji wy-
mienionej w przepisach Unii 
Europejskiej  w odniesieniu do 
Rzeczpospolitej Polskiej (nr 19)

Zadania i uprawnienia Rada Le-
karska realizowała przy pomocy Ko-
misji Problemowych oraz doraźnych 
zespołów roboczych wyłonionych ze 
składu Rady Lekarskiej, które przygo-
towywały projekty stanowisk i opinii, 
będących przedmiotem prac Rady. 
Pragnę podziękować przewodniczą-
cym najbardziej aktywnych komisji: 
kol. Zbigniewowi Zarębie za sprawną 
pracę Komisji ds. rejestru, wydawa-
nia PWZ i praktyk prywatnych, kol. 
Stefanowi Antosiewiczowi za olbrzy-
mi wkład pracy w działaniach Komisji 
ds. kształcenia, kol. Stanisławowi 
Żmudzie za pracę w komisji stoma-
tologicznej, kol. Janowi Sapieżce za 
zorganizowanie i przewodniczenie 
Komisji ds. opiniowania i wyznacza-
nia na stanowiska kierownicze woj-
skowej służby zdrowia, kol. Arturowi 
Płachcie za kierowanie Komisją Etyki 
i kol. Grzegorzowi Kamińskiemu 
za kierowanie i pracę w Komisji ds. 
sportu, rekreacji i kultury. 

Dziękuję wszystkim człon-
kom Prezydium Rady Lekarskiej, 
a zwłaszcza skarbnikowi – kol. An-
drzejowi Gałeckiemu, sekretarzowi 

– kol. Konradowi Maćkowiakowi i 
zastępcy – kol. Stefanowi Antosie-
wiczowi, moim wspaniałym zastęp-
com kol. Eugeniuszowi Dziukowi, 
kol. Arturowi Płachcie i kol. Jackowi 

Woszczykowi. Za trud codziennej 
pracy na rzecz wszystkich członków 
i organów Wojskowej Izby Lekarskiej 
dziękuję dyrektorowi biura WIL kol. 
Zbigniewowi Ułanowskiemu i wszyst-
kim pracownikom biura WIL. 

Rok 2010 był niezwykle trudnym 
dla samorządu lekarskiego, a dla 
Wojskowej Izby Lekarskiej w szcze-
gólności. Trudna sytuacja gospo-
darcza kraju i Ministerstwa Obrony 
Narodowej, zmiany w strukturach 
Inspektoratu Wojskowej Służby 
Zdrowia oraz odczuwalna niechęć do 
samorządów zaufania publicznego 
(nie tylko w stosunku do samorządu 
lekarzy i lekarzy dentystów) sprawiły, 
iż umowa na dotację dla WIL na rok 
2010 została podpisana przez Mi-
nistra Obrony Narodowej i Prezesa 
WIL dopiero w listopadzie 2010 roku. 
Z podobnym problemem musiały 
zmierzyć się również okręgowe izby 
lekarskie, które stosowne porozu-
mienia podpisały dopiero w grudniu 
2010 roku. O skali problemu niech 
świadczy fakt, iż część okręgowych 
izb lekarskich, chcąc uzyskać należ-
ne im z ustawy dotacje na czynności 
przejęte przez izby lekarskie od 
administracji państwowej wystąpiła 
przeciwko Ministerstwu Zdrowia na 
drogę sądową. Atmosfera w jakiej 
przyszło nam pracować była (i na-
dal jest) dodatkowo podgrzewana 
przez kolejne propozycje ustaw 
z tzw. pakietu zdrowotnego, ustaw 
o kluczowym dla lekarzy i lekarzy 
dentystów znaczeniu. Członkowie 
naszej Izby czynnie uczestniczyli 
w konsultacjach w trakcie procedo-
wania 6 ustaw reformujących naukę 
oraz ustaw z pakietu zdrowotnego. 
Wszystkim bardzo dziękuję za czas 
poświęcony w obronie praw społecz-
ności lekarskiej.

Prezes Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej

płk dr med. Piotr RAPIEJko

Sprawozdania organów WIL za 2010 r.
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Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej WIL za 2010 r.
Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący – Wojciech KANIA
Członkowie – Jarosław BUKWALD
  – Dariusz KLISZCZEWSKI
 – Maciej KUMALA
 – Dariusz MYŚLIŃSKI 

przeprowadziła kontrolę działalności finansowej WIL ustalając następujący stan faktyczny:

1.  Majątek Izby na koniec 2010 r. wynosi zł – 5.831.154,31
 Na główne pozycje majątku składają się:

– środki trwałe – 0
– wartości niematerialne i prawne – 0
– środki pieniężne w kasie i banku – 3.325.451,25
– inwestycje długoterminowe – 2.497.499,98
– należności – 8.203,08
Dochody budżetu w 2010. stanowią zł: – 2.465.193,19
(106,57% planu budżetowego) 

 Kwotowo przedstawiają się następująco: 
– składki – 1.984.404,86  110,24% (kwoty planowanej)
– dotacje MON – 314.000,00  100,00%
– odsetki bankowe – 49.038,24  81,73%
– rejestr prywatnych praktyk – 53.850,00  89,75%
– Komisja Bioetyczna – 54.424,95  72,56%  
– inne dochody – 9.475,14  236,87%

3.  Wydatki budżetowe (1.783.758,74 zł zrealizowano w 81,16% kwoty planowanej.

4.  Gospodarka kasowa
 Przychody gotówkowe kasy są udokumentowane dowodami kasowymi „kasa przyjmie”, natomiast wydatki
 – rachunkami oraz dowodami „kasa wypłaci”.
 Na koniec roku sprawozdawczego przeprowadzono inwentaryzację kasy:

– saldo w kwocie 10.942,13 zł jest zgodne z zapisem księgowym (raport kasowynr 25/2010, raport kasowy 
nr 8/KB/2010);

– saldo na rachunku bankowym bieżącym wynosi 803.567,84 zł i jest zgodne z wyciągiem bankowym 
nr 255;

– saldo na rachunku bankowym Komisji Bioetycznej stanowi kwotę: 510.941,28 zł – zgodne z wyciągiem 
bankowym nr 54/KB;

– stan lokat negocjowanych wynosi – 2.000.000,00 zł, jest zgodny z potwierdzeniem salda przez Bank PKO BP 
S.A. oraz umowa PKO TFI S.A. – zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa na kwotę 2.497.499,98 zł. 

5.  Księgowość jest prowadzona prawidłowo. Dowody rachunkowe pod względem merytorycznym podpisywa-
ne są przez Skarbnika Rady Lekarskiej WIL, a pod względem formalno-rachunkowym przez Główną Księgową 
Biura WIL. Wydatki zatwierdza przewodniczący Rady Lekarskiej lub wiceprzewodniczący RL WIL.

6.  Przedstawiając powyższe sprawozdanie Komisja Rewizyjna WIL wnioskuje do Zjazdu o udzielenie 
absolutorium Radzie Lekarskiej w zakresie gospodarki finansowej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Wojciech kANIA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WIL

Maciej kUMALA
członek Komisji Rewizyjnej WIL
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Sprawozdania organów WIL za 2010 r.

Sprawozdanie Skarbnika
Wojskowej Izby Lekarskiej za okres I-XII 2010 r.

Przychody Wojskowej Izby Lekarskiej za okres  I–XII 2010 r. wyniosły  2.465.193,19 zł, co stanowi 106,6% 
planowanego budżetu rocznego, natomiast  wydatki zamknęły się kwotą  1.783.758,74 zł  i stanowią  81,2% 
kwoty planowanej. Saldo za okres 12 miesięcy 2010 r. jest dodatnie i stanowi kwotę  681.434,45 PLN.  

Szczegółową analizę przedstawiają tab. 1 i 2.

Tab 1. analiza wykonania budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2010 r.
symbol Wyszczególnienie Wykonanie Plan
70 DocHoDy 2 465 193,19 2 313 000,00
750 Przychody z działalności samorządowej 1 984 404,86 1 800 000,00

752 Składki członkowskie 1 984 404,86 1 800 000,00
750 Przychody za realizacji zadań przejętych od administracji 

państwowej
314 000,00 314 000,00

751 Dotacje 314 000,00 314 000,00
750 Przychody z pozostałej działalności 140 192,22 170 000,00

753 Odsetki od lokat. 49 038,24 60 000,00
754 Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 53 850,00 60 000,00
755 Komisja Bioetyczna 37 303,98 50 000,00

760 Przychody z działalności finansowej 26 596,11 29 000,00
761 Pozostałe przychody 9 475,14 4 000,00
762 Pozostałe przychody - Komisja Bioetyczna 17 120,97 25 000,00

    
40 koszTy 1 783 758,74 2 197 703,00
40A Koszty zadań przejętych od administracji państwowej 314 000,00 314 000,00

40A1 Koszty prowadzenia rejestru lekarzy i wydawania praw wykonywania 
zawodu

106 254,21 110 890,00

40A2 Koszty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 108 425,85 103 805,00
40A3 Koszty Sądu Lekarskiego 99 319,94 99 305,00

40s Koszty działalności samorządowej 1 340 404,60 1 726 933,00
   40S1 Koszty ogólno-samorządowe 1 218 662,75 1 553 433,00
   40S3 Inne koszty samorządowe („Skalpel") 121 741,85 173 500,00

40G Koszty pozostałych zadań 129 354,14 156 770,00
   40G1 Koszty rejestracji  prywatnych praktyk 72 187,52 67 570,00
   40G2 Koszty Komisji Bioetyki 57 166,62 89 200,00

1000 Zakup środków trwałych i wyposażenia 7 298,04 5 000,00
1002 Środki trwałe, urządzenia techniczne 7 298,04 5 000,00

sALDo zA 2010 Rok 681 434,45 zł

Tab 2. analiza części kosztowej  budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2010 r.
symbol Wyszczególnienie Wykonanie Plan Wynik
40 koszTy 1 783 758,74 2 197 703,00 413 944,26 
40A Koszty zadań przejętych od adm. państw. 314 000,00 314 000,00 0,00 

40A1 Koszty prowadzenia rejestru lekarzy i wydawania 
praw wykonywania zawodu

106 254,21 110 890,00 4 635,79 

40A2 Koszty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 108 425,85 103 805,00 -4 620,85 
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40A3 Koszty Sądu Lekarskiego 99 319,94 99 305,00 -14,94 
40s Koszty działalności samorządowej 1 340 404,60 1 726 933,00 386 528,40 

40S1 Koszty ogólno-samorządowe 1 218 662,75 1 553 433,00 334 770,25 
 Koszty posiedzeń Prezydium i Rady WIL 51 595,61   
 Koszty zjazdu                                19 849,62   
 Koszty bhp 4 990,93   
 Koszty Biura WIL , w tym: 746 329,56   
 amortyzacja 10 776,64   
 zużycie materiałów 37 625,74   
 usługi obce                         128 209,89   
 wynagrodzenia 481 019,82   
 świadczenia ZUS 62 974,56   
 koszty podróży 25 722,91   
 Fundusz reprezentacyjny 1 895,63   
 Fundusz rezerwowy 21 170,40   
 Fundusz zapomogowo-nagrodowy, w tym: 78 000,00   
 zapomogi statutowe 35 200,00   
 zapomogi losowe 6 600,00   
 dofinansowania 36 200,00   
 Wydatki Komisji, w tym: 19 970,00   
 stomatologicznej 1 050,00   
 sportu i rekreacji 16 700,00   
 kształcenia i nauki 2 220,00   
 Składka do NIL 272 620,50   
 Ubezpieczenie mienia WIL 2 240,50   

40S3 Koszty wydawania „Skalpela" 121 741,85 173 500,00 51 758,15 
40G Koszty pozostałych zadań 129 354,14 156 770,00 27 415,86 

 40G1 Koszty rejestracji  prywatnych praktyk 72 187,52 67 570,00 -4 617,52 
 40G2 Koszty Komisji Bioetyki 57 166,62 89 200,00 32 033,38 

1000 Zakup środków trwałych i wyposażenia 7 298,04 5 000,00 -2 298,04 
1002 Środki trwałe, urządzenia techniczne 7 298,04 5 000,00  

Analiza  wykonania budżetu wykazuje: 
☐ w strukturze przychodów 80,5% stanowią składki członkowskie;
☐ przychody z dotacji budżetowych za realizację zadań przekazanych przez administrację państwową 

stanowią 12,7% dochodów izby, ale 17,6% kosztów ogólnych WIL;
☐ po stronie kosztów, koszty działalności samorządowej ( bez kosztów działalności przejętej od administracji 

państwowej)  stanowią 75,1% kosztów wszystkich kosztów;
☐ utrzymanie biura WIL stanowi 55,6% kosztów działalności samorządowej (41,8% wszystkich kosztów) 

w tym, fundusz płac stanowi 72,8% kosztów biura;
☐ dopłata ze środków izby do kosztów rejestracji prywatnych praktyk wyniosła 4 617,52 zł;
☐ składka na rzecz NIL stanowi 15,28% wszystkich kosztów;
☐ koszty Zjazdu, posiedzeń Prezydium i Rady Lekarskiej oraz komisji statutowych stanowiły 5,8% kosztów 

działalności samorządowej;

skARBNIk WIL
andrzej  GałECKI
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Sprawozdanie
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Wojskowej Izby Lekarskiej za 2010 r.
kończąc pierwszy rok działal-

ności Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej WIL w VI 
kadencji przedstawiam sprawoz-
danie obrazujące pracę Rzecznika 
i zespołu Zastępców powołanych 
przez XXVI Zjazd WIL.

W okresie od 1.01.2010 r. do 
31.12.2010 r. wpłynęło do Wojsko-
wej Izby Lekarskiej, a następnie do 
Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej 79 nowych spraw do roz-
patrzenia. Z poprzedniego okresu 
sprawozdawczego zostało do roz-
patrzenia 37 spraw, co oznacza, iż 
w sumie podczas całego roku 2010 
prowadzono 116 spraw w przedmio-
cie odpowiedzialności zawodowej.

Ich sposób załatwienia był na-
stępujący:
● zakończono ogółem 86 skarg
● w 45 sprawach po przeprowa-

dzeniu czynności wstępnych, 
sprawdzających wiarygodność 
informacji, odmówiono wszczę-
cia postępowania wyjaśniają-
cego, głównie z powodu braku 
zasadności skargi. Stanowi to 
52,3% w stosunku do liczby 
zakończonych spraw ogółem.

● umorzono postępowanie wy-
jaśniające w 16 sprawach po 
przeprowadzeniu wyczerpujące-
go postępowania dowodowego 
podczas którego przesłuchano 
wiele osób, zgromadzono do-
kumentację lekarską i uzyskano 
opinie biegłych specjalistów. 
Stanowi to 18,7% w stosunku 
do ilości zakończonych spraw 
ogółem.

● W 14 sprawach sporządzono 
wnioski do Sądu Lekarskiego 
o ukaranie lekarzy obwinionych 

o niestaranność i zaniedbania 
w procesie leczenia chorych, co 
stanowi 16,2%. 

● 11 spraw zakończono w inny 
sposób, przekazując je organom 
właściwym do ich rozpatrzenia 
lub uzyskując kompromisowe 
rozwiązanie konfliktu, co stanowi  
12,8% zakończonych spraw.

● Pozostałe 30 spraw przechodzi na 
następny okres sprawozdawczy, 
z uwagi na ich zawieszenie przez 
Sąd Lekarski lub brak ich rozstrzy-
gnięcia przed upływem roku.

● W 23 sprawach strony pokrzyw-
dzone złożyły odwołania i zostały 
one przekazane do Sądu Lekar-
skiego WIL celem rozpatrzenia.  

● Tylko jedno postanowienie Rzecz-
nika zostało uchylone przez Sąd 
Lekarski WIL i umorzone po-
stępowanie zostało ponownie 

Lp.

SKaRGI DOTYCZĄ
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1 Interna – dzieci - - - - - - - - - - - -
2 Interna – dorośli 9 22 25 - 16 4 3 3 2 7 - 6
3 Chirurgia – dzieci - - - - - - - - - - - -
4 Chirurgia – dorośli 11 19 22 - 9 9 2 2 2 6 1 8
5 Ginekologia 

i położnictwo 1 1 1 - - 1 - - - - - 1

6 Psychiatria - 1 - - - - - - - - - 1
7 stomatologia - 3 2 - 2 - - - - - - 1
8 Inne 16 33 36 - 18 2 9 9 7 10 - 13
9 RAzEM 37 79 85 - 45 16 14 14 11 23 1 30

sPRAWozDANIE
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej

za okres  od  1.01.2010 r.  do 31.12.2010 r. 
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Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Wojskowej Izby Lekarskiej

prof. dr hab. med. krzysztof cHoMIczEWskI

wznowione, ale obecnie już jest 
prawomocnie zakończone.

● Żadna sprawa nie została skie-
rowana do mediacji z uwagi na 
brak zainteresowania stron 
i trudną procedurę.
Charakter i rodzaj spraw oraz 

sposób ich rozstrzygnięcia obrazują 
dwie tabele sprawozdania.

W związku z powołaniem przez 
XXVI Zjazd WIL nowego zespołu 
Zastępców Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej, w styczniu 
2010 r. Rzecznik zorganizował 
spotkanie szkoleniowe, na którym 
została omówiona problematyka 
związana z organizacją i  procedurą 
postępowania w zakresie odpowie-
dzialności zawodowej w oparciu 
o nowe przepisy ustawy o izbach 
lekarskich, które weszły 
w  życie 1.01.2010 r. W li-
stopadzie 2010 r. odbyło 
się szkolenie zorganizo-

Lp.

RoDzAJ 
PRzEWINIENIA

RUcH sPRAW

P
oz

os
ta

ło
 z

 o
kr

es
u 

po
pr

ze
dn

ie
go

N
ow

yc
h 

w
pł

yn
ęł

o

Za
ko

ńc
zo

no
 o

gó
łe

m

W TyM

O
dw

oł
an

ia
 d

o 
O

S
L

U
ch

yl
on

e 
pr

ze
z 

O
S

L

P
oz

os
ta

ło
 n

a 
ok

re
s 

na
st

ęp
ny

M
ed

ia
cj

e

O
dm

ow
a 

w
sz

cz
ęc

ia

U
m

or
zo

no

Wnioski
o ukaranie

W
 in

ny
 s

po
só

b

S
pr

aw
y

O
so

by

1 Śmierć 4 12 10 - 5 - 4 4 1 2 - 6
2 Uszkodzenie 

ciała, powikłania 
chorobowe

12 19 22 - 8 12 2 2 - 8 1 9

3 Eksperyment 
nielegalny - - - - - - - - - - - -

4 Korzyść materialna 7 - 3 - - - 2 2 1 - - 4
5 Poświadczenie 

nieprawdy 1 3 2 - 1 - 1 1 - - - 2

6 Nieetyczne 
zachowanie lekarza 1 - 1 - - - 1 1 - - - -

7 Konflikty między 
lekarzami - 1 1 - 1 - - - - 1 - -

8 Naruszenie praw 
chorych psychicznie - 1 - - - - - - - - - 1

9 Inne przyczyny 12 43 47 - 30 4 4 4 9 12 - 8
10 RAzEM 37 79 86 - 45 16 14 14 11 23 1 30

sPRAWozDANIE
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej

za okres  od  1.01.2010 r.  do 31.12.2010 r. 

wane przez Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej dla 
pracowników biura Rzecznika na 
temat procedury mediacyjnej i pro-
blemów prawnych występujących 
podczas prowadzonych postępo-
wań w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej.

Legitymacje lekarza i lekarza dentysty 
W sekretariacie Biura WIL pozostają nadal nieode-

brane legitymacje lekarza i lekarza dentysty. Osoby, 
które nie odebrały legitymacji (wykaz imienny w „Skal-
pelu” nr 6/2010), proszone są o ich odbiór osobiście 
lub o przesłanie upoważnienia do przesłania legityma-
cji pocztą na wskazany adres. Legitymacje odbierać 
można ponadto przez upoważnioną osobę.

Lekarzy, którzy jeszcze nie mają wykonanych 
legitymacji, a którzy chcą je mieć, prosimy o pilne 
przekazanie aktualnych fotografii (format 3,5 x 4,5 cm) 
do działu rejestru lekarzy Biura WIL. Zlecenie wykona-
nia dodatkowych legitymacji złożymy, gdy będzie ok. 
400 osób zainteresowanych (decydującym jest koszt 
jednostkowy legitymacji). 
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WojskoWa Izba Lekarska20 lat minęło…

„Szanowni Koledzy, 15.11.1989 
roku odbył się w Warszawie I Zjazd 
Delegatów Wojskowej Izby Lekar-
skiej” – tymi słowami rozpoczął się 
pierwszy numer Biuletynu Informa-
cyjnego Wojskowej Izby Lekarskiej 

„Skalpel”.
Tak, tak, już ponad dwadzieścia 

lat „Skalpel” trafia do Waszych 
rąk, drogie Czytelniczki i drodzy 
Czytelnicy. Chcemy przypomnieć/
opowiedzieć jego historię, gdyż 
jest on nierozerwalnie związany 
z działalnością naszego samorządu 
i naszej izby. Nie będzie to długa 
opowieść, wszak lepiej jest czytać 
czasopismo (biuletyn) niż opowiast-
kę o czasopiśmie.

Nowo powołana RL WL podjęła 
uchwałę o wydawaniu biuletynu 
WIL pod nazwą „Skalpel”. Ten 
pierwszy numer trafił do rąk człon-
ków WIL na początku 1990 r. Choć 
niepozorny – 4 kartki (8 stron) w 
formacie zeszytu szkolnego (A5) 

– był pierwszym bezpośrednim 
łącznikiem między lekarzami woj-
skowymi a władzami odrodzonego 
samorządu. Zredagowali go: prof. 
Bronisław Stawarz – ówczesny 
Przewodniczący WIL, prof. Wiesław 
W. Jędrzejczak – Skarbnik WIL I ka-
dencji oraz. p. M. Lipska-Zaborow-
ska – dyrektor Biura WIL. O czym 
pisano? O I Zjeździe Delegatów 
WIL,  pierwszym posiedzeniu WIL, 
nowo wybranych władzach WIL, I 
Krajowym Zjeździe Lekarzy (z 10-
11 grudnia 1989 r.), na którym prof. 
Tadeusz L. Chruściel został wybra-
ny pierwszym Prezesem Naczelnej 
Rady Lekarskiej, o koncepcji pracy 
naszej izby oraz o składkach. 

Przez pierwsze trzy lata biu-
letyn wydawany był nieregularnie, 
w formie broszury, o objętości 12 
stron, w formacie A5. Redaktorem 
naczelnym „Skalpela” był wtedy 
prof. W. Jędrzejczak, w skład Ko-
mitetu redakcyjnego weszli prof. B. 
Stawarz i dr H. Mędykowski. Czę-

Krótka historia biuletynu
sto zmieniano logo izby i „główkę” 
pisma, co widać na załączonych 
rycinach. Już wtedy obok infor-
macji samorządowych drukowane 
były artykuły naukowe oraz wiersze 
czytelników.

W 1992 r. „Skalpel” stał się 
wkładką „Lekarza Wojskowego”, 
drukowany był na zielonym papie-
rze, w zachowanym formacie A5. 
Przeglądając te pierwsze numery 
znajduję w nich, obok sprawozdań 
z posiedzeń WIL i Zjazdów, opi-
nii prawnych, wytycznych – apele 
do członków WIL o zaangażowanie 
się w działalność samorządową 
oraz opisywanie swoich bolączek, 
problemów w listach nadsyłanych 
do redakcji. Zdaje się, że odzew 
na te apele był niewielki… tak jak 
i obecnie.

W 1993 r. nasz biuletyn został 
radykalnie odmieniony. Do Ko-
mitetu redakcyjnego dołączył dr 
Zbigniew Stachowski, a funkcję 
redaktora naczelnego powierzo-
no dr. H. Mędykowskiemu (prof. 
B. Stawarz zrezygnował z pracy 
w redakcji „Skalpela” w  1994 r., 
pozostając członkiem Rady pro-
gramowej biuletynu). W „Skalpelu” 
obok dotychczas prezentowanych 
informacji i publikacji opracowań 
naukowych lekarzy wojskowych (w 
dziale „Verba volant, scripta manent” 

– „Słowa ulatują, pismo zostaje”) za-
inicjowano dział „Apertae Musarum 
Ianuae” („Drzwi muz są otwarte”), 
gdzie umieszczano wiersze lekarzy 
wojskowych oraz artykuły na temat 
interesujących, nietypowych hobby 
naszych kolegów.

Biuletyn zaczął być wydawany 
jako dwumiesięcznik o objęto-
ści 40-80 stron, w formacie B5, 
w środku numeru, na kredowej 
wkładce drukowane były kolorowe 
zdjęcia. Numery często były łączo-
ne i zamiast 6 w roku ukazywały 
się 3-4. W numerze 2/1993 r. H. 
Mędykowski w artykule „’Skalpel’ 

„Skalpela” twórczości członków izby 
na rzecz artykułów naukowych oraz 
informacji samorządowych.

W 2002 r. „Skalpel” przeszedł 
całkowitą metamorfozę. Stał się 
kolorowym dwumiesięcznikiem w 
formacie A4. Na mocy Uchwały RL 
WIL powołano Radę redakcyjną (w 
skład której wchodzą: prezes WIL, 
Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej WIL, Przewodniczący 
Sądu WIL oraz dyrektor Biura WIL) 
oraz kolegium redakcyjne (do któ-
rego należą: sekretarz redakcji i 4 
członków RL WIL). Redaktorem 

naczelnym zo -
stał lek. Zbigniew 
Ułanowski. Zre-
zygnowa l i śmy 
z prezentowania 
artykułów nauko-
wych, uznając, że 
wydawanych jest 
obecnie tak wie-
le pism medycz-

– po Zjeździe” pisał: „Materiały 
zamieszczone w „Skalpelu” będą 
takie jakie sami nadeślecie. Numer 
ISSN, który posiadamy, nada rangę 
drukowanym w Biuletynie publika-
cjom. Liczymy na młodych kolegów 
nie mających możliwości szybkiego 
druku. […] Chętnie otworzymy dział 
„Listy od czytelników”, w którym 
widzielibyśmy wszystkie problemy 
środowiska”.

W 1998 r. redaktorem naczel-
nym został dr Leopold Wagner. 
Format pisma nie uległ zmianie, 
zmieniono natomiast częstotli-
wość wydawania (na kwartalnik) 
i szatę graficzną wewnątrz nume-
ru. Materiały umieszczane były 
w takich działach jak: „Wojskowa 
Izba Lekarska”, „Naczelna Izba 
Lekarska”, „Okręgowe Izby Le-
karskie”, „Sprawozdania”, „Verba 
volant, scripta manent”, „Z życia 
stomatologów”, „Z redakcyjnej 
poczty”, „Książki”, itp. Zrezygno-
wano z prezentowania na łamach 

nych, że każdy lekarz specjalista 
znajdzie interesujące go czaso-
pismo. „Skalpel” pozostawiamy 
sprawom izbowym i szeroko ro-
zumianemu życiu lekarzy wojsko-
wych. W „Skalpelu” publikowane 
są:  sprawozdania z posiedzeń 
RL WIL oraz Prezydium RL WIL, 
uchwały RL WIL oraz Prezydium 
RL WIL,  opinie i porady prawne,  
sprawozdania z konferencji, zjaz-
dów, uroczystości związanych 
z wsz oraz zawodów sportowych, 
ogłoszenia, wspomnienia o zmar-
łych członkach WIL, listy od czy-
telników, nadsyłane opowiadania 
i wiersze lekarzy, artykuły z za-
kresu historii medycyny wojskowej, 
etyki lekarskiej i inne, informacje 
o nowościach wydawniczych.

Ze smutkiem zauważamy, że 
bardzo rozrósł się dział „Wspomnie-
nia”, poświęcony pamięci kolegów, 
którzy już odeszli. 

Co jakiś czas z uporem, obse-
syjnie wręcz ponawiamy do na-
szych czytelników apele podobne 
do cytowanych powyżej słów prof. 
H. Mędykowskiego. „Materiały 
zamieszczone w „Skalpelu” będą 
takie jakie sami nadeślecie.” Pisz-
cie więc do nas nie tylko o tym co 
Was boli, denerwuje, przeszkadza, 
ale również o tym co Was cieszy, 
z czego jesteście dumni. W prezen-
towaniu swoich własnych osiągnięć 
i sukcesów nie ma nic złego, a my 
wszyscy chcemy mieć możliwość 
chwalenia się poczynaniami na-
szych Koleżanek i Kolegów.

Ewa KapuścińsKa
sekretarz redakcji „Skalpela”

Podstawy prawne działania redakcji „Skalpela”

– Ustawa o izbach lekarskich
– Uchwała nr 166/IV/02 Rady Lekarskiej WIL z dnia 1 lutego 2002 r. 

w sprawie zasad i trybu wydawania biuletynu Wojskowej Izby 
Lekarskiej

– Statut redakcji biuletynu WIL „Skalpel" 
– Uchwały zmieniające skład Rady redakcyjnej i Kolegium redakcyjnego 

(na początku kolejnych kadencji)
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W okresie sprawozdawczym  do 
Sądu Lekarskiego Wojsko-

wej Izby Lekarskiej w Warszawie   
wpłynęło 39 spraw w stosunku do 
czterdziestu dwóch lekarzy (w 2009 
roku wpłynęło 11 spraw – wzrost 
liczby spraw prawie czterokrotny!).  
W 16 sprawach były wnioski o uka-
ranie 17 lekarzy, w tym jedna sprawa 
dotycząca jednego lekarza wpłynęła 
z Naczelnego Sądu Lekarskiego 
w wyniku uchylenia orzeczenia 
Sadu Lekarskiego WIL i przekaza-
nia do ponownego rozpoznania. 23 
sprawy – zgodnie z nowymi przepi-
sami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 
r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219 
poz. 1708) – dotyczyły zażalenia 
na postanowienie Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej WIL 
o umorzeniu postępowania bądź 
odmowie wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego w stosunku do 25 
lekarzy (jedno zażalenie dotyczyło 
grupy lekarzy z jednego szpitala).

Sąd Lekarski Wojskowej Izby 
Lekarskiej odbył (łącznie ze spra-
wami pozostałymi z lat ubiegłych) 
24  posiedzenia  (w tym 16 po-
siedzeń dotyczyło zażaleń na po-

stanowienia Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej) na których 
orzeczono:

– 1 karę nagany,
– 4 kary upomnienia,
– 1 umorzenie postępowania 

z uwagi na przewinienie mniej-
szej wagi,

– 1 sprawa została odroczona 
z  uwagi na wniosek adwokata 
strony o uzupełnienie materiału 
dowodowego;

– 3 sprawy (w tym jedna z wniosku 
o ukaranie i dwie z zażalenia) 
postanowiono zwrócić Rzecz-
nikowi Odpowiedzialności Za-
wodowej WIL do dalszego 
procedowania,

– w 14 sprawach podtrzymano 
postanowienia Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej WIL 
(w chwili pisania sprawozdania 
część postanowień była w trakcie 
przekazywania Rzecznikowi).
Sprawy dotyczyły między inny-

mi lekarzy ze specjalnością chirur-
gii ogólnej, medycyny ratunkowej, 
stomatologii, onkologii.

Najczęściej występowały prze-
winienia dotyczące naruszenia art. 

Sprawozdanie
z działalności Sądu Lekarskiego WIL za 2010 r.

8 Kodeksu Etyki Lekarskiej doty-
czące przeprowadzenia postępo-
wania diagnostycznego, lecznicze-
go i zapobiegawczego z należytą 
starannością i poświęceniem im 
niezbędnego czasu. Rozpatrywane 
były sprawy także związane z refun-
dacją recept przez NFZ oraz braku 
konsultacji z innymi lekarzami – art. 
10 KEL i nieuprawnione reklamowa-
nie usług medycznych.

Dwukrotnie, w dniach 9-10 
kwietnia oraz 24-26 września 2010 
roku, odbyły się szkolenia sędziów 
tutejszego sądu, które zostały 
przeprowadzone przez Prezesa 
Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Gdyni, kmdr. Sławomira Soko-
łowskiego. 

Szkolenia te były połączone 
z posiedzeniami Sądu Lekarskie-
go WIL na których rozpoznawano 
sprawy nadesłane przez Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej.

Przewodniczący Sądu Lekarskiego
      Wojskowej Izby Lekarskiej
        płk dr n. med. Jan Wilk

Sprawozdania organów WIL za 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji 
ds. Rejestru Lekarzy,  Prawa Wykonywania 
Zawodu i Praktyk Lekarskich w 2010 r.
Najważniejszym zadaniem jakie 

Komisja we współdziałaniu 
z Biurem WIL wyznaczyła sobie 
na 2010 r. było doprowadzenie do 
połączenia akt osobowych lekarzy 
i lekarzy dentystów z dokumentacją 
dotyczącą rejestracji praktyk lekar-
skich. Jego realizacja, choć trudna, 
zakończyła się pełnym sukcesem, 
w następstwie czego zbiór dokumen-
tów rejestrowych został w pełni upo-

rządkowany, a jego aktualizacja może 
odbywać się sprawniej. 

Komisja, w składzie określonym 
uchwałą Rady Lekarskiej, reali-
zowała zadania wynikające z tej 
uchwały i dotyczące sfery przed-
sięwzięć określonych w nazwie 
komisji. W 2010 roku odbyło się 
12 posiedzeń Komisji ds. Rejestru 
Lekarzy, Prawa Wykonywania Za-
wodu i Praktyk Lekarskich. 

Posiedzenia komisji odbywały 
się w dniach posiedzeń Rady Le-
karskiej lub Prezydium RL WIL. Na 
spotkaniach Komisja rozpatrywała 
wnioski, które wcześniej wpłynęły, 
przygotowując jednocześnie pro-
pozycje uchwał i opinii RL lub Pre-
zydium RL WIL w przedmiotowych 
sprawach oraz określała i podej-
mowała działania mające na celu 
usprawnienie jej funkcjonowania.
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W obszarze działalności doty-
czącym Rejestru lekarzy i wyda-
wania PWZ, w okresie sprawoz-
dawczym rozpatrzono ogółem 33 
wnioski w sprawach dotyczących 
przyznania prawa wykonywania 
zawodu lekarzom i lekarzom den-
tystom, w tym 14 dotyczących wy-
dania ograniczonego PWZ i 2 do-
tyczące przyznania PWZ lekarzom 
przeniesionym z ewidencji.

Komisja rozpatrzyła wnio-
ski i przygotowała opinie w sprawie 
wystąpienia do innych OIL o prze-
kazanie akt lekarzy ubiegających 
się o zarejestrowanie w WIL (5 le-
karzy) i w sprawie skreślenia z listy 
członków WIL 19 lekarzy, którzy 
wyrazili chęć przeniesienia się do 
innych OIL.

Komisja prowadziła też 1 postę-
powanie dotyczące zobowiązanie 
lekarza do przeszkolenia z powodu 
przerwy w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat, 5 – dotyczących 
potwierdzenia posiadania prawa do 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
w zakresie POZ , wydania zaświad-
czeń o postawie etycznej – 38, 
wydania zaświadczeń niezbędnych 
do wykonywania zawodu lekarza/
lekarza dentysty w krajach UE – 9. 
współpraca z CEM w kwestiach 
LEP/LDEP (potwierdzenia upraw-
nień, weryfikacja danych, odnoto-
wanie wyników w rejestrze) – 34.

W 2010 r. zespół ds. rejestru le-
karzy odnotował uzyskanie stopnia 
naukowego przez 5 lekarzy i spe-
cjalizacji – 87 lekarzy, prowadził 
bieżącą aktualizację podstawo-
wych danych zawartych w rejestrze 
wszystkich lekarzy, rozliczanie 
lekarzy z obowiązku doskonalenia 
zawodowego. W okresie rozlicze-
niowym odnotowano zaprzestanie 
wykonywania zawodu lekarza/leka-
rza dentysty na obszarze RP przez 
36 lekarzy i powrót do wykonywania 
zawodu lekarza/lekarza dentysty na 
obszarze RP – 3.

W obszarze działalności do-
tyczącym Praktyk lekarskich, 
w okresie sprawozdawczym na 

bieżąco monitorowano i analizowa-
no zmiany przepisów prawnych re-
gulujących funkcjonowanie praktyk 
lekarskich i działalności leczniczej 
(m. in. dotyczących obowiązku 
posiadania ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone przy wykonywaniu 
czynności zawodowych lekarzy 
i lekarzy dentystów, prowadzeniu 
ewidencji odpadów i wprowadzenie 
kar pieniężnych za nieprzestrzega-
nie przepisów ustawy).

W okresie od 1 stycznia 2010 r. 
do 31 grudnia 2010 r. po zapozna-
niu się ze złożonymi dokumen-
tami odnośnie zarejestrowania 
praktyki lekarskiej, stwierdzeniu 
kompletności i poprawności wnio-
sku, Rada Lekarska WIL na wnio-
sek Komisji podjęła 177 uchwał 
w sprawie  wpisu do rejestru in-
dywidualnych praktyk lekarskich, 
indywidualnych specjalistycznych 
praktyk lekarskich, grupowych 
praktyk lekarskich, w tym:

– indywidualne praktyki lekarskie 
– 29 (w tym na wezwanie – 25)

– indywidualne praktyki dentystycz-
ne – 7 (w tym na wezwanie – 4)

– specjalistyczne praktyki lekarskie 
– 136 (w tym na wezwanie – 93)

– specjalistyczne praktyki denty-
styczne – 5 (w tym na wezwanie 

– 2)
Podjęto również 137 uchwał 

dotyczących  skreślenia z rejestru 
praktyk lekarskich wcześniej doko-
nanych wpisów, w tym:

– indywidualne praktyki lekarskie 
– 39

– indywidualne praktyki denty-
styczne – 4

– specjalistyczne praktyki lekar-
skie – 89

– specjalistyczne praktyki denty-
styczne – 5.
Na wniosek Komisji w okresie 

tym powołano 135 zespołów wi-
zytacyjnych celem sprawdzenia 
spełniania warunków wykonywania 

praktyki, określonych w przepisach 
ministra zdrowia z dnia 9 marca 
2000 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszcze-
nia, urządzenia i sprzęt medyczny, 
służące wykonywaniu indywidualnej 
praktyki lekarskiej, indywidualnej 
specjalistycznej praktyki lekarskiej 
i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. 
nr 20, poz. 254).

W przypadku Wojskowej Izby 
Lekarskiej wizytacja praktyk lekar-
skich była nie lada wyzwaniem, ze 
względu na ogólnopolski charakter 
działania izby. Nadal największy 
problem stanowi potrzeba poko-
nywania niekiedy znacznych od-
ległości przez członków zespołów 
wizytacyjnych, jednak przy reali-
zacji zadania pomocna okazuje się 
być wojskowa sumienność i obo-
wiązkowość. 

W okresie sprawozdawczym 
Komisja współpracowała z:
● innymi komisjami i organa-

mi Wojskowej Izby Lekarskiej,
●  Komisją Organizacyjną Naczel-

nej Rady Lekarskiej w sprawach 
określonych w uchwale NRL nr 
30/10/VI,

● komisjami do spraw rejestra-
cji i organami innych Okręgo-
wych Izb Lekarskich,

● organami centralnej i tereno-
wej administracji rządowej, 
administracji samorządowej, 
szkołami wyższymi i jednost-
kami badawczo-rozwojowymi, 
zakładami opieki zdrowotnej 
i lekarzami w sprawach okre-
ślonych uchwałą NRL nr 30/10/
VI z 30.09.2010 r.,

● Centrum Egzaminów Medycz-
nych w Łodzi.
Wszystkim, którzy z nami współ-

pracują, serdecznie dziękujemy. 

Przewodniczący  Komisji
ds. Rejestru Lekarzy, PWZ 

i Praktyk Lekarskich
płk. rez. dr n. med. Zbigniew ZARĘBA 
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Sprawozdanie z działalności 
Komisji Kształcenia WIL w 2010 r.
Skład Komisji: 

– Stefan Antosiewicz – prze-
wodniczący

– Piotr Jamrozik – zastępca prze-
wodniczącego

– Jacek Woszczyk
– Witold Bronowski
– Mariusz Bobula  (od listopada 

2010).
Pracownik Biura WIL współpracują-
cy z Komisją: p. Edyta Klimkiewicz.

Ramowy program działania 
na 2010 r.

1. Monitorowanie prac legislacyj-
nych związanych z kształce-
niem i doskonaleniem lekarzy 
i lekarzy dentystów oraz opra-
cowanie zapisów dot. lekarzy 
wojskowej służby zdrowia.

2. Uregulowanie – we współpracy 
z IWSZdr – kwestii związanych 
z rozdziałem lekarzy i lekarzy 
dentystów – stażystów – człon-
ków WIL oraz  ustalenie zakresu 
udziału WIL w realizacji stażu.

3. Ustalenie udziału przedstawi-
cieli WIL w postępowaniach 
kwalifikacyjnych do rozpoczęcia 
specjalizacji organizowanych 
w resorcie ON.

4. Podjęcie współpracy z Komisją 
Kształcenia Medycznego Na-
czelnej Izby Lekarskiej.

5. Działalność bieżąca, w tym:
– opiniowanie wniosków o do-

finansowanie zamierzeń 
szkoleniowych (zgodnie 
z uchwałą Zjazdu Delegatów 
WIL),

– opiniowanie wniosków do-
tyczących przyznawania 
punktów edukacyjnych.

Działania zrealizowane 
w 2010 r.

1. Udział w pracach legislacyjnych 
dotyczących ustawy o zmianie 

ustawy o zawodzie lekarza i le-
karza dentysty oraz wstępnych 
projektów rozporządzeń wynika-
jących z delegacji ustawowych, 
w tym:
● opracowano „Propozycję 

niezbędnych zmian w regula-
cjach prawnych dotyczących 
kształcenia specjalizacyjnego 
lekarzy będących żołnierza-
mi oraz lekarzy zatrudnionych 
w zakładach opieki zdrowot-
nej tworzonych przez Ministra 
Obrony Narodowej”;

● przedstawiono propozycje 
w formie zapisów oraz po-
prawek do projektu ustawy 
podczas spotkań i konferen-
cji uzgodnieniowych z przed-
stawicielami Ministerstwa 
Zdrowia, IWSZ, Asystentem 
Szefa SG WP ds. Medycz-
nych, Komisji Kształcenia 
Naczelnej Izby Lekarskiej;

●  przygotowano i przedstawiono 
poprawki do wstępnych pro-
jektów aktów wykonawczych 
(rozporządzeń) do ustawy.

2. Działania związane z realizacją 
stażu podyplomowego: 
● wystosowano do IWSZ pi-

smo zawierające postulat 
udziału w rozdziale lekarzy 
i lekarzy dentystów – staży-
stów – członków WIL:

● uczestniczono  (wspólnie 
z przedstawicielem IWSZ) 
w rozdziale stażystów (otrzy-
mali przydziały zgodne ze 
swoimi preferencjami);

● przygotowano – na prośbę 
NIL – informację nt. przebie-
gu stażu podyplomowego 
w jednostkach wojskowej 
służby zdrowia.

3. Przedstawiciele komisji uczest-
niczyli w postępowaniach kwa-
lifikacyjnych do rozpoczęcia 
specjalizacji organizowanych 
w  resorcie ON.

4. Przewodniczący komisji uczest-
niczył w działaniach Konsul-
tanta krajowego ds. Medycyny 
Transportu zmierzających do 
rozdzielenia tej specjalności na 
medycynę lotniczą oraz medy-
cynę morską i tropikalną.

5. W ramach działalności bieżącej:
● opiniowano i przedstawiano 

RL WIL do akceptacji wnio-
ski lekarzy – członków WIL 
o dofinansowanie zamierzeń 
szkoleniowych 

● przygotowano i przedsta-
wiono RL WIL propozycję 
poprawek do „Regulaminu 
dofinansowania szkolenia 
lekarzy – członków WIL 
w latach 2010-2013”

● przedstawiano do akcepta-
cji RL WIL wnioski dotyczące 
przyznawania punktów edu-
kacyjnych.

Podsumowanie i priorytety 
na 2011 r.

Najistotniejszym zadaniem zre-
alizowanym przez Komisję Kształce-
nia WIL w r. 2010 było przygotowanie 
propozycji zapisów do projektu usta-
wy o zmianie ustawy o zawodach le-
karza i lekarza dentysty. Niezależnie 
od kontrowersji, jakie w środowisku 
lekarskim budzą niektóre zapisy 
projektu, w tym zamysł likwida-
cji stażu podyplomowego oraz LEP, 
szereg zmian w systemie specjali-
zacji lekarzy może być korzystnych 
dla lekarzy wojskowych. Należy 
z satysfakcją podkreślić, że do pro-
jektu, który został skierowany do 
Sejmowej Komisji Zdrowia udało się 
wprowadzić szereg poprawek roz-
szerzających delegację ustawową 
dla Ministra ON oraz stwarzających 
potencjalnie lepsze możliwości uzy-
skiwania specjalizacji przez lekarzy 
będących żołnierzami. Niestety, nie 
wszystkie propozycje WIL znalazły 
swoje odzwierciedlenie w projekcie 

– m.in. zapis umożliwiający (lecz 
nie nakazujący) Ministrowi ON 
dofinansowanie jednostek prowa-
dzących kształcenie specjalizacyj-

Regulamin Zjazdu
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Regulamin Zjazdu Lekarzy
Wojskowej Izby Lekarskiej

ne. Jest to tym bardziej przykre, 
że głównymi oponentami takiego 
rozwiązania były niektóre instytucje 
MON. Postawi to w niekorzystnej 
sytuacji placówki wojskowej służ-
by zdrowia prowadzące szkole-
nie specjalizacyjne w porównaniu 
z placówkami cywilnymi. Kluczowe 
znaczenie, po uchwaleniu ustawy 
przez Sejm, będzie miało opraco-
wanie właściwych projektów aktów 
wykonawczych – rozporządzeń 
MON, które w efektywny sposób 
umożliwią „skonsumowanie” upraw-
nień, jakie zapewni ustawa. Z tego 
względu priorytetem w działalno-

ści Komisji Kształcenia WIL w 2011 r. 
będzie monitorowanie dalszych prac 
nad ustawą oraz aktywny udział 
w opracowaniu stosownych aktów 
wykonawczych.       

Kolejnym ważnym zagadnie-
niem w działalności Komisji było 
opiniowanie i przedstawiano RL WIL 
do akceptacji wniosków lekarzy – 
członków WIL o dofinansowanie 
zamierzeń szkoleniowych. Wszystkie 
prawidłowo złożone wnioski zostały 
rozpatrzone pozytywnie, jakkolwiek 
ich liczba była niestety bardzo mała, 
co spowodowało, że pula środków 
zarezerwowanych na ten cel na pod-

stawie decyzji Zjazdu Lekarzy WIL 
(100 tys. zł) została wykorzystana 
w bardzo małym stopniu (poniżej 
10%). Komisja, która zaproponowała 
już wstępne poprawki do regulaminu 
dofinansowania szkoleń, będzie za-
biegać o przyznanie (decyzją Zjazdu) 
środków na rok 2011 w wysoko-
ści analogicznej do 2010 r. Podejmie 
także działania na rzecz informowa-
nia członków WIL o możliwościach 
skorzystania z dofinansowania.   

Przewodniczący 
Komisji Kształcenia RL WIL

płk dr n. med. Stefan ANTOSiEWiCZ

I. Ogólne zasady organizacji zjazdu
1. Zjazd zwołuje Okręgowa Rada Lekarska.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad 

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

3. Sprawozdania z działalności Rady Lekarskiej, Komisji 
Rewizyjnej, Sądu Lekarskiego i Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej przesyła się uczest-
nikom zjazdu i Naczelnej Radzie Lekarskiej w terminie 
określonym w pkt. 2.

4. W zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym delegaci 
wybrani przez rejonowe zebrania wyborcze.

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

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

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

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

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

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

11. Posiedzenia zjazdu są jawne dla członków samorządu 
lekarskiego.

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

III. Przebieg obrad
13. Przewodniczący Rady Lekarskiej otwiera zjazd w obec-

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

14. Na początku obrad zjazd dokonuje w głosowaniu jaw-
nym wyboru przewodniczącego zjazdu, jego zastępców 
i sekretarzy, tworzących prezydium zjazdu.

15. Przewodniczący zjazdu przy pomocy pozostałych człon-
ków prezydium:
1) czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu 

zjazdu oraz porządku na sali     obrad;
2) kieruje przebiegiem zjazdu zgodnie z porządkiem 

obrad;
3) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają 

rozstrzygnięcia w tym trybie .
16. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru przewodniczącego 

zjazdu i pozostałych członków prezydium, zjazd:
1) przyjmuje w głosowaniu jawnym Regulamin zjazdu;
2) ustala porządek obrad zjazdu.
 Porządek obrad zjazdu powinien przewidywać 

w szczególności:
a) otwarcie,
b) wybór przewodniczącego, zastępców przewod-

niczącego i sekretarzy zjazdu,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz 

wniosków i uchwał,
e) przedstawienie sprawozdań i dyskusję nad ich 

treścią,
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k) podpisy członków komisji,
l) przedstawienie wyników głosowania

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

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

cego, ewentualnie jego     zastępców oraz sekretarza. 
 Przewodniczący kieruje jej pracami i składa zjazdowi 

sprawozdanie z jej działalności. Komisja sporządza ze 
swoich czynności protokół który podpisują wszyscy jej 
członkowie.

IV. Zasady i tryb odbywania dyskusji podczas obrad 
zjazdu

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

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

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

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

23. Przewodniczący zjazdu może zwrócić uwagę dyskutanto-
wi, który w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu ob-
rad określonego w porządku dziennym, a po dwukrotnym 
zwróceniu uwagi – odebrać przemawiającemu głos.

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

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

26. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
2) uchwalenie tajności posiedzenia,
3) zamknięcie  listy mówców,
4) zamknięcie dyskusji,
5) odesłanie do komisji,
6) głosowanie bez dyskusji,
7) zmianę porządku dziennego,
8) przeprowadzenie głosowania,
9) ograniczenie czasu przemówień,
10) stwierdzenie quorum,
11) przeliczenie głosów,
12) uchwalenie tajności głosowania.

27. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłucha-
niu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika 
wniosku.

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

mi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad 

f) wybory delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy,
g) rozpatrywanie wniosków,
h) podjęcie uchwał,
i) zakończenie obrad,

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

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

1) ustalenie liczby członków obecnych na zjeź-
dzie,

2) stwierdzenie uprawnienia zjazdu do przeprowa-
dzenia wyborów,

3) sporządzenie protokółu zawierającego:
a) datę i miejsce zjazdu,
b) skład komisji,
c) liczbę osób uprawnionych do udziału w zjeź-

dzie,
d) liczbę osób obecnych na zjeździe,
e) wskaźnik procentowy liczby obecnych na 

zjeździe wyborczym do liczby uprawnionych 
do udziału w tym zjeździe,

f) informację o poprawności powiadamiania 
delegatów o terminie i miejscu zjazdu,

g) stwierdzenie ważności lub nieważności 
zjazdu,

h) podpisy członków komisji.
2. skrutacyjną – powierzając jej prowadzenie głoso-

wania. 
 Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandy-

dować w wyborach, do których przeprowadzenia 
zostali wybrani lub być osobami, w stosunku do 
których przeprowadza się głosowanie w trybie 
odwołania. 

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

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

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

3) przyjmowanie kart do głosowania,
4) obliczenie oddanych głosów,
5) sporządzenie protokołu głosowania zawierają-

cego:
a) datę i miejsce zjazdu,
b) skład komisji,
c) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
d) liczbę osób, którym wydano karty do głoso-

wania,
e) liczbę oddanych kart do głosowania,
f) liczbę głosów ważnych,
g) liczbę głosów nieważnych,
h) liczbę głosów ważnie oddanych na poszcze-

gólnych kandydatów,
i) wynik głosowania,
j) liczbę niewykorzystanych kart do głosowania,

Regulamin Zjazdu
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przewodniczący zjazdu oznajmia, że zjazd przystępuje 
do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko 
dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego 
o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed 
wezwaniem delegatów przez przewodniczącego zjazdu 
do głosowania.

29. Porządek głosowania nad projektami uchwał na posie-
dzeniu zjazdu jest następujący:
1) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych 

sformułowań, przede wszystkim tymi, których 
przyjęcie lub odroczenie rozstrzyga o innych po-
prawkach,

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

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

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

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

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

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

mować:
1) rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do 

określonego adresata o podjęcie w rezolucji jedno-
razowego działania,

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

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

4) apele – zawierające wezwania do określonego za-
chowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.

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

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

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

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

38. Uczestnik zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat 
może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzo-
nego protokołu w ciągu miesiąca od zakończenia zjazdu. 
Odpisy protokołu zjazdu znajdować się będą do wglądu 
zainteresowanych w siedzibie Rady Lekarskiej. O przyję-
ciu lub odrzuceniu poprawki decyduje prezydium zjazdu 
większością głosów.

39. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub 
poprawek uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu 
potwierdzają podpisami członkowie prezydium zjaz-
du.

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

I Regionalne Spotkanie Członków i Sympatyków 
Stowarzyszenia Absolwentów 
Wojskowej Akademii Medycznej Okręgu Częstochowskiego

W dniu 22 października w Klubie TORI w Częstocho-
wie odbyło się spotkanie Członków i Sympatyków 

Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii 
Medycznej. Inicjatorem i organizatorem spotkania 
był Kolega Bernard Rajczyk. Spotkanie miało na celu 
zainicjowanie systematycznych spotkań integrujących 
kolegów pracujących w okręgu Częstochowskim jak 
również wymianę doświadczeń zawodowych wraz 
z realizacją zadań zapisanych w Statucie SA WAM. 
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało ponad 

Prezes SA WAM, kol. A. Probucki wpisuje się do   księgi 
pamiątkowej w bibliotece klasztoru na   Jasnej Górze
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40 Kolegów lekarzy – absolwentów 
WAM.

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się również m.in. ks. Kanonik 
gen. bryg. Stanisław Rospondek b. 
kapelan WAM, aktualnie Proboszcz 

parafii św. Jadwigi Śląskiej w Czę-
stochowie oraz kmdr rez. dr n. med. 
Andrzej Probucki, Prezes Stowa-
rzyszenia Absolwentów Wojskowej 
Akademii Medycznej. 

Po przedstawieniu przez kol. 
Bernarda Rajczyka wszystkich 
kolegów głos zabrał ks. Kanonik 
gen. bryg. Stanisław Rospondek. 
W pięknych, wzruszających  sło-
wach wspomniał naszą Alma Ma-
ter, Profesorów, Kolegów Lekarzy 
i Studentów. Chociaż na chwilę 
wróciliśmy do tamtych pięknych 
czasów naszej młodości.

Następnie Prezes SA WAM 
kol. Andrzej Probucki przedstawił 
bogato ilustrowaną zdjęciami pre-
zentację nt. historii i działalności 
Stowarzyszenia zapraszając i za-
chęcając zgromadzonych Kolegów 
do członkostwa i uczestnictwa w 
pracach Stowarzyszenia.

Na takim spotkaniu nie mogło 
zabraknąć również części nauko-
wej. Kol. Przemysław Jaźwiec 
przedstawił  krótki, ciekawy wy-
kład nt. możliwości wykorzystania 
tomografii komputerowej m.in. 

Sprawozdania

w diagnostyce obrazowej chorób 
serca, a przedstawiciele firm Pfizer 
Polska Sp. z o.o., Biotal oraz Bio-
farm zaprezentowali produkowane 
przez ich firmy wyroby.

Spotkanie zakończyła „Biesia-
da wamowska”, w trakcie której 
w sympatycznej, koleżeńskiej at-
mosferze można było powspominać 
czasy studenckie, początki pracy 
jak również wymienić się swoimi 
doświadczeniami życiowymi i za-
wodowymi.

Następnego dnia zaproszeni 
goście mieli możliwość zwiedzenia 
Klasztoru Jasnogórskiego, po któ-
rym oprowadzał nas ojciec Szymon. 
Poza możliwością spotkania się 
w dniu poprzednim z dawno nie-
widzianymi kolegami, zwiedzanie 
Jasnej Góry przyniosło dodatkowe 
wrażenia duchowe, które na długo 
pozostaną w naszych wspomnie-
niach.

Kol. Bernardowi Rajczykowi 
dziękujemy za wspaniałą organi-
zację i trud włożony w organizację 
tego spotkania. 

Andrzej PROBUCKI

Organizator spotkania, kol. Ber-
nard Rajczyk, ks. kan. gen. bryg. 
Stanisław Rospondek

Szanowni Państwo,
D&G Consulting Sp. z o.o. – firma doradczo-szkoleniowa specjalizująca się we wdrażaniu systemów 

jakości w zakładach opieki zdrowotnej – ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w badaniu an-
kietowym, którego celem jest przygotowanie projektu szkoleniowego współfinansowanego  ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.

NZOZ XXI wieku

Cel projektu:  
Podniesienie standardów obsługi pacjenta NZOZ poprzez rozwój kompetencji personelu 

Grupa docelowa projektu to pracownicy Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (NZOZ): pielę-
gniarze/pielęgniarki, rejestratorzy/rejestratorki; sekretarze/sekretarki medyczni(e).

Placówki NZOZ będą mogły w ramach projektu wyposażyć swoich pracowników w kompetencje niezbędne 
do profesjonalnej obsługi pacjenta nawet za 1/5 kosztu szkolenia. 

Celem ankiety jest uzyskanie opinii i zbadanie państwa potrzeb szkoleniowych, aby optymalnie dopasować 
zakres tematyczny projektu do Państwa wymagań (ankieta do pobrania na naszej stronie internetowej).

UWAGA:  Osoby, które wypełnią ankietę będą mieć pierwszeństwo udziału w projekcie w przypadku 
otrzymania dofinansowania.

SERDECZNiE ZAPRASZAMY!!!

Szczegółowe informacje: www.dgc.pl, tel. (22) 374 02 82 do 83, e-mail: projekty@dgc.pl
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WojskoWa Izba Lekarska

Harmonogram szkolenia wojskowego i wojskowo-medycznego realizowanego 
przez ośrodki dydaktyczne wojskowej służby zdrowia w 2011 r. (wyciąg)

1. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego
1.1. Kursy kwalifikacyjne dla oficerów na wyższe stanowiska służbowe

Lp. Nazwa kursu Limit liczba 
słuchaczy

Termin kursu Uwagi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.
Pion funkcyjny: szczególny –

8351002 (na stanowiska
o STE: porucznik)

16 16 4-27.05.2011 r.
Wyłącznie dla korpusu 

osobowego medycznego
SW: 11 (40)

2.
Pion funkcyjny: szczególny –

8351002 (na stanowiska
o STE: kapitan)

30
15 21.03-15.04.2011 r. Wyłącznie dla korpusu 

osobowego medycznego
SW: 11 (40)15 3-28.10.2011 r.

1.2. Kurs doskonalący dla oficerów na wyższe stanowiska służbowe

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

Kurs doskonalący 
dla kandydatów na 

stanowiska służbowe 
wymagające szczególnych 

kwalifikacji zawodowych 
zaszeregowane do stopnia 
etatowego major korpusu 
osobowego medycznego – 

1020003

58

19 28.02-25.03.2011 r.

Wyłącznie dla korpusu 
osobowego medycznego

SW: 11 (40)

19 23.05-17.06.2011 r.

20 14.11-9.12.2011 r.

1.3. Kursy doskonalące dla żołnierzy zawodowych z RSZ, IWsp., SZ, DGW i ŻW

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

Kurs doskonalący 
z zaawansowanych 

zabiegów ratujących życia 
w obrażeniach ciała w opiece 

przedszpitalnej – 8351509

36 18 26.09-7.10.2011 r.

Wyłącznie dla personelu 
medycznego SZ RP (np. 
lekarz, ratownik medycz-

ny lub pielęgniarka)

4.

Szkolenie wojskowo-
medyczne personelu 
medycznego SZ RP 

realizującego zadania poza 
granicami kraju – 8351515 (na 
potrzeby PKW, GB UE i inne)

30

10 31.01-11.02.2011 r.

Wyłącznie dla wyższego 
personelu medycznego 

(lekarz)
10 6-17.06.2011 r.

10 17-28.10.2011 r.

5.

Kurs doskonalący z zakresu 
epidemiologii i higieny 

wojskowej dla personelu 
medycznego SZ RP 

realizującego zadania poza 
granicami kraju – 8351516 (na 
potrzeby PKW, GB UE i inne)

30

10 7-11.02.2011 r.
Wyłącznie dla personelu 

medycznego (lekarz, 
pielęgniarka, ratownik 

medyczny)

10 23-27.05.2011 r.

10 5-9.12.2011 r.

Zainteresowani kursami bardziej szczegółowe informacje mogą uzyskać w Inspektoracie Wojskowej 
Służby Zdrowia, pod nr tel. 22 687 30 57.
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3. Wojskowy Instytut Medyczny

3.1. Kursy doskonalące dla oficerów na wyższe stanowiska służbowe realizowane w Zakładach Organizacji Ochro-
ny Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego oraz Bioetyki i Prawa Medycznego WIM w Łodzi

Lp. Nazwa kursu Limit liczba 
słuchaczy

Termin kursu Uwagi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

Kurs doskonalący 
dla kandydatów na 

stanowiska służbowe 
wymagające szczególnych 

kwalifikacji zawodowych 
zaszeregowane do stopnia 
etatowego podpułkownik 

korpusu osobowego 
medycznego – 8033015

33

11 21.02-22.03.2011 r.

Wyłącznie dla korpusu 
osobowego medycznego 

SW: 11 (40)
11 23.05-21.06.2011 r.

11 14.11-13.12.2011 r.

2.

Kurs doskonalący z 
dla kandydatów na 

stanowiska służbowe 
wymagające szczególnych 

kwalifikacji zawodowych 
zaszeregowane do stopnia 

etatowego pułkownik 
korpusu osobowego 

medycznego – 1010002)

31

10 17.01-15.02.2011 r.

Wyłącznie dla korpusu 
osobowego medycznego 

SW: 11 (40)
10 24.03-22.04.2011 r.

11 5.09-4.10.2011 r.

Szanowni Państwo,
Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego SA posiadając środ-
ki finansowe w ramach Funduszu 
Inwestycje Kapitałowe poszukuje 
osób i firm posiadających ciekawe 
pomysły w branży medycznej. Za-
leży nam na dotarciu do autorów 
niekonwencjonalnych rozwiązań, 
które mogą w przyszłości stać się 
podstawą dobrze prosperującego 
biznesu medycznego. Nasze do-
świadczenie inwestorskie pokazuje, 
iż bez profesjonalnego zaplecza 
finansowo-doradczego, niejedno-
krotnie wartościowe wynalazki czy 
innowacyjne rozwiązania pozostają 
domeną satysfakcji jedynie autora. 
Bez szans na realizację i bez szans 
na odnoszenie sukcesu na rynkach 
międzynarodowych. 

Nasz  Fundusz Inwestycje Ka-
pitałowe jest skuteczną alternatywą 

dla wynalazców; stanowi formę 
zalążkowego funduszu kapitało-
wego typu seed, który inwestuje 
posiadane środki w nowo powsta-
jące przedsiębiorstwa, wdrażające 
innowacyjne rozwiązania. 

W ramach działalności Fundu-
szu oferujemy:

– środki finansowe na start,
– profesjonalne wsparcie doradcze,
– promocję nowego rozwiązania 

(np. produktu lub usługi),
– wsparcie biznesowe doświad-

czonego partnera.
Właściciele najlepszych, zaak-

ceptowanych przez nas pomysłów 
mogą uzyskać wsparcie kapitałowe 
nowatorskiego medycznego roz-
wiązania (do 200 000 Euro) oraz 
specjalistyczną pomoc doradczą.  
Dla naszego Funduszu liczy się 
przede wszystkim pomysł oraz 
biznesowa wartość, która może 

Masz pomysł? w perspektywie kilku lat przynieść 
oczekiwane wyniki finansowe. 

Branża medyczna jest dla nas 
priorytetem, dlatego już dziś liczymy 
na osiągnięcie efektu synergii przy 
tworzeniu nowych firm, opartych 
o Państwa innowacyjne rozwiąza-
nie i nasz kapitał. Z przyjemnością 
odpowiemy na każde pytanie i wy-
jaśnimy wszelkie wątpliwości zwią-
zane z komercjalizacją pomysłów. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
naszej oferty można uzyskać za 
pośrednictwem strony internetowej 
www.marr.pl/inwestycjekapitalowe 
lub telefonicznie pod numerem: 
(12) 617 66 22/81.

Jakub HOłySZ
Specjalista ds. funduszy europejskich
Departament Zarządzania 
Projektami i Programami
Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A.
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11 
tel: 12 617 66 22, fax: 12 617 66 66

Doskonalenie zawodowe żołnierzy zawodowych



Osoby zgłaszjące udział w 14. Szkole Interny Kliniki Nowej prosimy  

o wypełnienie i przesłanie karty uczestnictwa wraz z kserokopią dowodu wpłaty 

(wpłata za uczestnictwo):

- faksem (22) 870 07 19

- e-mailem: klinika@klinika.com.pl

- on-line: www.klinika.com.pl

- listownie na adres:  BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO  

 ul. Poligonowa 2 m. 37, 04-051 Warszawa 

 

NUMER RACHUNKU: 73 1500 1878 1211 2001 2994 0000
z dopiskiem: "14. Szkoła Interny Kliniki Nowej”

Centrum Konferencyjne FALENTY 

Aleja Hrabska 4a, 05-090 Raszyn

tel. 22 720 27 75 

www.falenty.com.pl

250 zł dla Członków Wojskowej Izby Lekarskiej
W ramach opłaty zjazdowej zapewniamy:

- udział w sesjach zjazdowych

- numer zjazdowy KLINIKI NOWEJ 

- Certyfikat Uczestnictwa 

- teczkę z materiałami zjazdowymi

- udział w imprezach towarzyszących (impreza plenerowa – piątek,  

  uroczysta kolacja –sobota) 

- przerwy kawowe

HOTEL: 280 zł – 2 noclegi/2 śniadania 13-15 maja 2011
WYŻYWIENIE: 180 zł – opłata za 3 obiady (3 x 60 zł)

W ramach opłaty hotelowej dla uczestników 14. Szkoły Interny Kliniki Nowej 

oferujemy możliwość bezpłatnego korzystania z basenu, sauny i siłowni.

DOJAZD: własny lub komunikacją miejską (Ze śródmieścia dojazd tramwajami linii: 

7, 9, 35 do pętli Okęcie. Z pętli Okęcie na miejsce konferencji dojeżdża autobus 706)

Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa z wysoką liczbą 

punktów edukacyjnych (około 30 punktów) przyznanych przez Okręgową Izbę 

Lekarską.

MIEJSCE OBRAD: 

OPŁATA  

ZA UCZESTNICTWO:

MIEJSCE 

ZAKWATEROWANIA:

PUNKTY 

EDUKACYJNE:

Osoba zostaje zakwalifikowana dopiero z chwilą otrzymania przez redakcję całości zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona! UWAGA! Brak kompletu 

dokumentów (karta uczestnictwa wraz z kopią dowodu opłaty uczestnictwa i zakwaterowania) jest równoznaczny z brakiem zgłoszenia.  

Uczestnictwo w Szkole Pediatrii jest jednoznaczne ze zgodą na ewentualną publikację wizerunku uczestnika na łamach czasopisma "Klinika Nowa".

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych personalnych w bazie adresowej BAMAR 

MARKETING-WYDAWNICTWO. Dane podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)  

K
A

R
TA

 U
C

Z
E

S
T

N
IC

T
W

A

Rezerwuję 1 miejsce w pokoju 2-osobowym 280 zł (2 doby, 2 śniadania) 

Rezerwuję obiady:

piątek – 60 zł

sobota – 60 zł

niedziela – 60 zł

TAK      NIE  

TAK      NIE  

TAK      NIE  

TAK      NIE  

13�15 maja 2011

*Obiady serwowane w formie bufetu szwedzkiego. Do wyboru: 2 zupy, 2 dania główne oraz ciasta, owoce  

i napoje bez ograniczeń. Osoby zainteresowane wykupem posiłku są proszone o dokonanie opłaty  
wraz z opłatą hotelową lub uczestnictwem.



Prof. Podgórski
PROGRAM 14. Szkoły Interny Kliniki Nowej 

13 maja 2011 r. (piątek)
DIABETOLOGIA � OTYŁOŚĆ � ŻYWIENIE
1. Otyłość a cukrzyca typu 2 u kobiet – prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel

2. Samokontrola cukrzycy – dr n. med. Mariusz Tracz

3. Witamina D dla dorosłych – dr n. med. Paweł Płudowski

NEFROLOGIA
1. Zakażenia układu moczowego u dzieci – dr n. med. Jarosław Sołtyski

2. Moczenie nocne – wskazówki dla lekarza rodzinnego – dr n. med. Grzegorz Paruszkiewicz

3. Nefrologia dla lekarza rodzinnego – prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec

OKULISTYKA
1. Najczęstsze problemy okulistyczne w praktyce lekarza pierwszego kontaktu (alergie, suche oko, infekcje bakteryjne) 

 – dr n. med. Anna Groblewska

14 maja 2011 r. (sobota)
BÓL
1. Zastosowanie opioidów w bólu nienowotworowym –  prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek

2. Bóle krzyża w praktyce lekarza rodzinnego – dr n. med. Małgorzata Malec

3. Wybór terapii a skuteczność leczenia przeciwbólowego – dr n. med. Małgorzata Malec

MEDYCYNA RODZINNA – prof. dr hab. n. med. Kazimierz Wardyn

1. Bezpieczne leczenie przeciwzakrzepowe w różnych stanach klinicznych – dr Małgorzata Olędzka-Oręziak

2. Jak nie dopuścić do niedożywienia białkowo-energetycznego u chorych z grup ryzyka przy zastosowaniu doustnych suplementów 

dietetycznych – dr n. med. Małgorzata Hadzik-Błaszczyk 

3. Niewydolność serca – najczęstsze przyczyny nasilenia objawów klinicznych – dr n. med. Aleksandra Serafinowicz 

4. Badania czynnościowe układu oddechowego – zasady  interpretacji wyników – dr n. med. Tadeusz Zielonka

5. Niedokrwistość – współpraca z hematologiem podczas diagnostyki i leczenia – dr Tomasz  Rusinowicz

6. Narkotyki i „dopalacze” – jak nie przeoczyć rozpoznania – dr Piotr Wożniak

7. Potas – niebezpieczny partner. Diagnostyka i leczenie hiperkalemii – dr Małgorzata Olędzka-Oręziak

15 maja 2011 r. (niedziela)
REUMATOLOGIA
1. Wskazania do stosowania NLPZ  w gabinecie lekarza rodzinnego – dr n. med. Małgorzata Kwiatkowska

2. Jakie objawy ze strony układu ruchu oraz badania dodatkowe sugerują lekarzowi pierwszego kontaktu skierowanie pacjenta do 

specjalisty – dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak

SEKSUOLOGIA
1. Zaburzenia seksualne mężczyzn w chorobach przewlekłych (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze etc.) 

 dr n. med. Robert Kowalczyk

2. Zaburzenia seksualne kobiet w przewlekłych chorobach somatycznych – dr Anita Błażejewska 

MEDYCYNA PODRÓŻY � PROFILAKTYKA SZCZEPIEŃ
1. Szczepienia przed podróżą (dzieci i dorosłych) – dr n. med. Ewa Duszczyk

2. Szczepienia pediatryczne w praktyce lekarza rodzinnego (grypa, ospa wietrzna, odra, krztusiec, WZW A, WZW B,  

meningokoki, pneumokoki) – dr n. med. Ewa Duszczyk

     Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w Programie. 

Imię:

Nazwisko:

Specjalizacja: 

Numer prawa wykonywania zawodu:

Miejsce pracy:

Adres do korespondencji: 

ul.

kod miejscowość 

telefon

Adres email:

K
A

R
TA

 U
C

Z
E

S
T

N
IC

T
W

A

13�15 maja 2011



WspomnIenIa

„Skalpel” 2/2011 29

Żołnierz Wojska Polskiego, były 
Zastępca Szefa Służby Zdrowia 

Wojska Polskiego, Dyrektor Depar-
tamentu Wojskowego w Minister-
stwie Zdrowia i Opieki Społecznej, 
Dowódca Centralnego Ośrodka 
Farmacji i Techniki Medycznej. Żoł-
nierz frontowy, kombatant, inwalida 
wojenny, wielokrotnie nagradzany 
i odznaczony między innymi: Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżem Oficerskim 
i Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem za Warszawę 1939-1945, 
Odznaką Honorową Pierwszego 
Stopnia PCK.

Romuald Papliński urodził się 
8 lutego 1921 roku w Bojarce koło 
miejscowości Kowel, na terenie dzi-
siejszej Ukrainy. Bardzo wcześnie 
stracił rodziców. Jego ojciec zmarł 
gdy miał 4 lata, mama gdy miał 9 lat. 
Wychowywany przez rodzeństwo 
od najmłodszych lat uczył się sa-
modzielności i odpowiedzialności. 
Ukończył gimnazjum z internatem 
przy słynnym Liceum Krzemieniec-
kim. Egzamin maturalny zdał już 
podczas wojny. Zarabiał na życie 
pracując jako pomocnik w aptece. 
Ta praca stała się początkiem jego 
przyszłej kariery zawodowej.

Po wkroczeniu Niemców, wstąpił 
do partyzantki. Często opowiadał 
o wydarzeniu, które do tego dopro-
wadziło, kiedy cudem uniknął śmierci 
uciekając do lasu spod luf karabinów 
niemieckiego oddziału, dokonujące-
go egzekucji na Polakach.

Do roku 1944 służył w partyzant-
ce. Był żołnierzem Armii Krajowej. 
Później wstąpił do I Armii Wojska 
Polskiego. Pełniąc służbę felczera 
pomagał rannym. Zdobywał do-
świadczenie w Wojskowej Służbie 
Zdrowia pracując we frontowym 
szpitalu polowym. Wraz z Wojskiem 
Polskim uczestniczył w Wyzwole-
niu Warszawy, Ziem Zachodnich 
i Berlina. W czasie służby frontowej 
został ranny.

Po wojnie w 1951 roku, już jako 
oficer, ukończył farmację na Aka-
demii Medycznej w Lublinie, uzy-
skując tytuł magistra. W roku 1964 
obronił, na Akademii Medycznej w 
Łodzi, pracę doktorską, uzyskując 
tytuł doktora farmacji. Potrafił zna-
komicie połączyć pracę na najwyż-
szych dowódczych stanowiskach 
w Wojskowej Służbie Zdrowia 
z działalnością naukową. Organi-
zował zaplecze sanitarne Wojska 
Polskiego, wykładał w szkołach 
medycznych, recenzował prace 
naukowe. Po odejściu na emeryturę 
w stopniu pułkownika, przez wiele 
lat nie zaprzestał pracy zawodo-
wej. Zajmował się ratownictwem 
medyczno-sanitarnym i oświatą 
zdrowotną w Zarządzie Głównym 
Polskiego Czerwonego Krzyża.

Pełen życia, uprawiający ak-
tywnie sport: tenis, narciarstwo i 
ukochane żeglarstwo. Przez wiele 
lat spędzał całe urlopy na wodzie, 
pod żaglami.

Konkretny i zdecydowany, ale 
jednocześnie pełen ciepła i otwar-

Płk dr farm. Romuald Papliński

tości dla innych. Bezinteresownie 
pomagał wielu ludziom.

W roku 1969 Pan Romuald 
poznał swoją przyszłą żonę Panią 
Teresę. W 1972 roku wzięli ślub 
a w roku 1977 urodził się ich, ocze-
kiwany wiele lat, syn, Paweł. 

Miłością i pasją całej rodziny 
stały się Mazury. Dom w lesie nad 
Jeziorem Maróz, który zbudował, 
był miejscem gdzie spędzał każdą 
wolną chwilę. Tam Pan Romu-
ald odnalazł rodzinne szczęście, 
radość i prawdziwych Przyjaciół. 
Tam najchętniej spędzał czas do 
ostatniego roku życia.

Odszedł tak jak sobie wymarzył: 
do ostatnich chwil sprawny i świa-
domy. W domu, przy rodzinie. Przy 
żonie i synu. W ostatnich wypo-
wiedzianych słowach pożegnał się 
z ukochaną żoną.

płk w st. spocz. Władysław Kołodziej
Paweł Papliński
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Zachowajmy Ich 
w naszej pamięci!

Śp,
dr n. med. Aleksander Ochociński

28.11.1945 r. – 14.12.2010 r.

Śp,
dr n. med. Lech Święcicki

2.08.1951 r. – 24.02.2010 r.

Śp,
lek. Krystian Odoj

30.01.1946 r. – 13.12.2010 r.

Urodził się 20 stycznia 
1951 r. w Otłoczynie na 

Kujawach w rodzinie kolejar-
skiej .Tam też spędził dzie-
ciństwo i lata młodzieńcze. 
Po ukończeniu Liceum Ogól-
nokształcącego w Aleksan-
drowie Kujawskim w 1969 r. 
rozpoczął studia jako pchor. 
kompanii akademickiej WAM 

na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie i kontynuował je w Wojskowej Akademii 
Medycznej w Łodzi, gdzie  w 1975 r. uzyskał dyplom 
lekarza i nominację oficerską.

Staż lekarski odbył w 113 Szpitalu Wojskowym 
w Grudziądzu. Potem został skierowany został do 
dalszej służby wojskowej w 16 Dywizji Pancernej 
w Elblągu, kolejno, jako lekarz i starszy lekarz 60 Puł-
ku Czołgów i 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego. 

Jednocześnie specjalizował się w 110 Szpitalu 
Wojskowym w Elblągu uzyskując  stopnie specjalizacji 
z dermatologii.

W 1983 r.  przeniesiony do 110 Szpitala Wojsko-
wego na stanowisko starszego asystenta, a w 1989 r. 
mianowany ordynatorem Oddziału Dermatologicznego. 
Specjalizował się też w medycynie przemysłowej. Był 
biegłym sądowym oraz członkiem Komisji Odpowie-
dzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej 
w Warszawie.

Po zakończeniu służby wojskowej, w 2001 r. był 
współzałożycielem i pracownikiem NZOZ „Twoje 
Zdrowie” oraz nadal kierował oddziałem w 110 Szpitalu 
Wojskowym.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatolo-
gicznego, aktywnie uczestniczył w zjazdach i konferen-
cjach naukowych, prowadził badania epidemiologiczne 
zachorowań na łuszczycę w rejonie leczniczym szpitala, 
wykształcił grono młodych specjalistów.

Ppłk rez. lek. E. Iwanicki aktywnie działał w samo-
rządzie lekarskim. Był delegatem na Zjazdy lekarzy 
WIL w IV i VI kadencji, nieprzerwanie od 29.10. 2001 r., 
aż do niespodziewanej śmierci, był sędzią w Sądzie 
Lekarskim Wojskowej Izby Lekarskiej.

Odznaczony był Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi oraz medalami resortowymi.

Znaliśmy Go jako człowieka dużego formatu 
o wielokierunkowych zainteresowaniach, wielkiego 
humanistę, niezwykle prawego i uczynnego człowieka, 
gorącego patriotę. 

Był łagodny i delikatny, subtelny, przy tym pełen 
niepokoju wewnętrznego, świadomy własnych dążeń 

i  aspiracji, niezwykle uparty jeżeli chodziło o dobro cho-
rego i szpitala. W sprawach osobistych, codziennych 
i doczesnych, ustępliwy, niemal beztroski.

Troskliwy syn, mąż i ojciec. Myśli swoje wypowia-
dał uważnie, ważył każde słowo, jakby wydobywał je 
z jakiejś niepokonanej głębi. Poza pracą i służbą był 
aktywnym sportowcem. Dobrze grał w piłkę nożną 
i tenisa, był ceniony brydżystą.

Śmierć  przyszła nagle i niespodziewanie, zaskoczy-
ła go w  pełni sił zawodowych. Nie obudził się ze snu.

Zostawił żonę Irenę, osierocił córki Anię i Olę.
Pożegnany z Honorami Wojskowymi na Cmenta-

rzu Komunalnym w Elblągu,  pochowany w mroźny 
i śnieżny dzień, żegnany przez niezwykle licznych 
współpracowników, przyjaciół, sympatyków oraz rzesze 
wdzięcznych pacjentów.

Cześć Jego Pamięci !

Stanisław SOWiCki

Ppłk rez. lek. med. Eugeniusz Iwanicki
20.01.1951 r.-30.12.2010 r.

Wspomnienia
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Mroźna aura przedświątecz-
nego grudniowego weeken-

du nie przestraszyła pasjonatów 
najszybszej gry rakietowej świata 

– badmintona. Pokonując zaspy 
i wyrywając się z krzątaniny przy-
gotowań do Świąt, stawili się oni na 
hali gościnnego Gimnazjum Nr 27 
na warszawskim Gocławiu w celu 
wzięcia udziału w Pucharze Polski 
Pracowników Ochrony Zdrowia.

Stosunkowo niska frekwencja 
nie przeszkodziła w rozegraniu wie-
lu wspaniałych pojedynków, a układ 
spotkań pozwolił na rewanże za 
Igrzyska Lekarskie w Zakopanem. 
Wśród pań zwyciężyła lek. stom. 
Małgorzata Pietras, która dokłada-
jąc zwycięstwo w kategorii mikstów 
(w parze z Mirosławem Steciem), 
powiększyła swoją pokaźną kolek-
cję badmintonowych trofeów. Srebr-
ny medal zdobyła Joanna Kała. 

Przybyłych panów podzielo-
no na dwie kategorie wiekowe. 
W młodszej, już w pierwszym 
meczu doszło do rewanżu za wrze-
śniowy turniej, pomiędzy Piotrem 
Lassocińskim (Szczecin) a Ada-
mem Miecznikiem (Łódź; XXXVII 

Kurs WAM). W trzech zaciętych 
setach zwyciężył ten pierwszy, 
powtarzając sukces z Zakopa-
nego. Obu panów pogodził Piotr 
Kopacz, farmaceuta z Warszawy, 
wygrywając wszystkie pojedynki 
tej grupy. Kategorię starszą, co 
nie znaczy mniej ruchliwą, wygrał 
Andrzej Lewszuk z Białegostoku, 
pokonując w finale Mirosława Ste-
cia z Warszawy (XXVI Kurs WAM). 
Brązowy medal przypadł w udziale 
Pawłowi Klimkowi (Kraków).

Kolega Andrzej Lewszuk w parze 
z Piotrem Lassocińskim wygrał też 
turniej deblowy, zostawiają w poko-
nanym polu pary: Wojciech Błoński 
(Warszawa) – Mirosław Steć oraz 
Piotr Kopacz – Paweł Klimek.

W grach mieszanych zwyciężyli 
wspomniani już Małgorzata Pietras 

– Mirosław Steć, przed parami: Jo-
anna Kała – Paweł Klimek i Alicja 
Drężek – Tomasz Drężek.

Na podstawie analizy osiągnię-
tych wyników puchary dla najlep-
szych zawodników turnieju ufundo-
wane przez Wojskową Izbę Lekarską 
zostały przyznane Małgosi Pietras 
i Andrzejowi Lewszukowi. 

Zabezpieczenie medyczne spra-
wowała dzielnie ekipa z Wojskowe-
go Instytutu Medycyny Lotniczej 
w Warszawie, za co im serdecznie 
dziękujemy.

Podsumowując, chciałbym wy-
razić nadzieję, że kolejny Puchar 
Polski Pracowników Ochrony Zdro-
wia w badmintonie zgromadzi na 
starcie większą liczbę zawodników, 
bo przecież nie wynik jest istotny, 
ale sam udział. Pamiętajmy, że 
ostatni zawodnik i tak jest lepszy od 
tego, który nie grał. Ponadto jest to 
doskonała okazja do wymiany do-
świadczeń i integracji sportowego 
środowiska medycznego.

Na zakończenie chcę gorąco 
podziękować koledze Jackowi 
Jagodzińskiemu, głównemu orga-
nizatorowi i sile sprawczej całego 
przedsięwzięcia, bez którego zor-
ganizowanie tej imprezy byłoby po 
prostu niemożliwe.

Gratuluję medalistom i wszyst-
kim uczestnikom. Do zobaczenia 
na kortach.

Ze sportowym pozdrowieniem

Mirosław STEć

Puchar Polski Pracowników Ochrony Zdrowia,
czyli ponad 300 km/godzinę…

Najlepsi w Turnieju: Małgosia 
Pietras, Andrzej Lewszuk

Wojtek Błoński i Mirek Steć w akcji deblowej
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„Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”
Albert Einstein

FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM
Organizacja Pożytku Publicznego

ZARZĄD
03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19 blok 2
Krajowy Rejestr Sądowy 0000137138
Konto bankowe 12 1240 6003 1111 0000 4940 4687 

APEL

Szanowni Państwo Profesorowie, Docenci, Doktorowie, Lekarze!

Trwająca od kilku lat współpraca Władz Wojskowej Izby Lekarskiej i Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom 
Wojskowym oparta jest na kanwie Porozumienia, jakie z Ministrem Obrony Narodowej zawarła 21. lutego 2008 r 
pozarządowa organizacja (FPEiRW), której celem jest pomagać w chorobie i w biedzie, tym emerytom i rencistom 
wojskowym, którym los nie szczędzi zdrowotnych problemów, a także zwykłej socjalnej biedy. 

Wśród kilkuset beneficjantów Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, którym pomogliśmy 
materialnie w 2010 r. udzielając zapomóg byli między innymi:

1. sierż. w st. spocz. „Ż” z małej mazurskiej miejscowości, którego żona zmarła kilka lat temu, a on samotnie 
wychowuje pięcioro dzieci w wieku szkolnym;

2. chor. sztab. w st. spocz. „M” z woj. zachodniopomorskiego, będący po skomplikowanych operacjach nerek. 
Najpierw przez wiele lat dializowany, następnie poddany operacji przeszczepienia nerki, którą jednak organizm 
odrzucił. Na domiar złego został zakażony sepsą i tylko nieodparta wola życia pozwala mu dziś z trudem funk-
cjonować;

3. ppor. w st. spocz., „K", były pilot, a obecnie inwalida mieszkający samotnie na podkrakowskiej wsi, który 
przed laty na zajęciach z wychowania fizycznego tak nieszczęśliwie skoczył do płytkiej wody, że złamał kręgosłup. 
Obecnie mając jedynie jedną sprawną rękę boryka się z losem, który tak tragicznie go doświadczył.

Wypada skonstatować, że środowisko emerytów i rencistów wojskowych nie składa się z samych pułkowników, 
którzy z otrzymywanego świadczenia, w zasadzie mogą się utrzymać i kupić sobie potrzebne lekarstwa, ale 
większość emerytów wojskowych to przedstawiciele niższych rang, a wśród nich wymienieni wyżej. Takich i temu 
podobnych przypadków Fundacja rozpatrzyła w ubiegłym roku 350, w tej liczbie 282 pozytywnie przeznaczając 
192.300,00 zł, tytułem zapomóg na refundacje drogich lekarstw, na dofinansowanie aparatów słuchowych, na 
dojazdy z leśnych garnizonów do większych miast na zabiegi radio - i chemoterapii Pomagaliśmy także byłym 
żołnierzom zawodowym, którym ubiegłoroczne powodzie zabrały dorobek ich życia. I innym.

Fundacja od lat wspiera pensjonariuszy Domu Emeryta Wojskowego, kupując różnego rodzaju sprzęt do 
rehabilitacji. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono 4.999,00 zł. Ponad stu emerytów – pensjonariuszy tej 
szacownej instytucji może korzystać z tego sprzętu.

Naszą ambicją jest spełnić oczekiwania żyjących w niedostatku chorych i tragicznie doświadczonych przez los 
emerytów i rencistów wojskowych, wśród których dość liczną grupę stanowią wdowy po byłych żołnierzach zawo-
dowych otrzymujące głodowe renty rodzinne. Stąd nasz apel do Państwa o skorzystanie z możliwości odpisywania 
1% od podatku na Organizację Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja – o numerze kRS 0000137138.

Za zrozumienie i pozytywne odniesienie się do oczekiwań Fundacji w tej sprawie, dzięki uprzejmemu udo-
stępnieniu nam łam „SKALPELA”, wszystkim Osobom, które w 2010 r., rozliczając się z fiskusem za 2009 r., 
dokonały odpisów 1% od podatku na fundusz pomocy emerytom i rencistom wojskowym, realizowanej przez 
Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, w imieniu Zarządu Fundacji składamy Serdeczne po-
dziękowanie!

Sekretarz Zarządu Fundacji Pomocy Prezes Zarządu Fundacji Pomocy
Emerytom i Rencistom Wojskowym Emerytom i Rencistom Wojskowym
płk w st. spocz. Stanisław TORCHAłA płk w st. spocz. Mieczysław MIKRUT

Apel FPEiRW



II Ogólnopolskie Regaty dla Lekarzy w Pucku 

Impreza odbędzie się w dniach 27-29 maja 2011 r. na 
terenie Harcerskiego Ośrodka Morskiego – HOM, w klasie 
Puck (żaglówki typu omega). Pływanie po akwenie Zatoki 
Puckiej.

Załogi 3-4 osobowe, mogą uczestniczyć rodziny, osoby 
towarzyszące i znajome. Dla singli pomożemy znaleźć miej-
sce w załodze. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów 
i wyżywienia.

Prosimy o szybkie zapisywanie się i informowanie o re-
zerwacji. Ilość miejsc może być ograniczona liczbą jachtów. 
Informacje, zapisy telefoniczne i e-mailowe w Okręgowej 
Izbie Lekarskiej w Gdańsku.

Przystępne koszty uczestnictwa, dofinansowanie komisji 
kultury, sportu i rekreacji.

Nagrody i upominki dla uczestników. Imprezy towarzy-
szące.

Ryszard TOMASZCZUK
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji

Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33
tel. 58-524-32-00, e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl

SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki pilnie poszukuje lekarzy 
następujących specjalności: 

anestezjologów, internistów, nefrologów, a także: chirurgów, 
radiologa, lekarza rehabilitacji, ginekologów, kardiologa oraz lekarzy 
chcących kształcić się w ww. specjalnościach, a także stażystów 
na staż podyplomowy.

Jesteśmy przychylnie nastawieni do kształcenia się lekarzy. 
Mamy akredytację do kształcenia w wielu specjalizacjach. 
Organizujemy liczne wykłady i konferencje naukowe. Nasz szpital od 
wielu lat posiada akredytację oraz ISO. Maków Mazowiecki to miasto 
położone 60 km od Warszawy z bardzo dobrą komunikacją.

e-mail: sekretariat@szpital-makow.pl, telefon: +48 297142391

Oferujemy atrakcyjną, bardzo dobrze płatną pracę. 

Komunikat o składkach

Przypominamy, że z mocy 
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o 
izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, 
poz. 1708) na lekarzach, człon-
kach samorządu lekarskiego 
ciąży obowiązek opłacania skła-
dek członkowskich. Wysokość 
comiesięcznej składki określona 
jest uchwałą nr 8/08/V Naczelnej 
Rady Lekarskiej z dnia 4 kwiet-
nia 2008 r. (Biuletyn nr 4(113) 
Rok XIX – „Gazeta Lekarska” 
nr 5/2008).

Składka dla lekarza i lekarza 
dentysty wynosi 40 zł, a dla 
lekarza i lekarza dentysty po-
siadającego ograniczone prawo 
wykonywania zawodu – 10 zł. 
W przypadkach określonych 
w uchwale lekarz, lekarz denty-
sta, na wniosek pisemny, może 
mieć ustaloną składkę w wyso-
kości 10 zł lub zostać zwolniony 
z opłacania składek.  

Nie opłacanie składek w ter-
minie jest naruszeniem prze-
pisów ustawy, a także art. 59 
Kodeksu Etyki Lekarskiej. Izba 
lekarska ma obowiązek wyeg-
zekwowania należności wraz 
z odsetkami i dodatkowo ponie-
sionymi kosztami w trybie przepi-

sów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (poprzez właściwy 
urząd skarbowy) – podstawa: art. 
116 cytowanej ustawy o izbach le-
karskich. Tak drastyczne kroki Woj-
skowa Izba Lekarska ma nadzieję 
stosować wobec swoich członków 
w ostateczności. 

Informację co do wysokości na-
leżnej składki, stanu konta lekarza, 
trybu i sposobu występowania 
o obniżenie składki lub zwolnienie 
z opłacania składek można uzyskać 
pod nr tel. (22) 621 12 11 wew. 180 
lub wew. 174. Wpłat można doko-
nywać na konto: 

PKO BP S.A. IX o/Warszawa
50 10201097 00007802 00016741
lub bezpośrednio w kasie w Biurze 
WIL.

WAŻNE !
Koleżanki i Kolegów pełniących 

służbę w jednostkach wojskowych 
będących na zaopatrzeniu innej 
jednostki niż ta w której pełnią służ-
bę, prosimy o sprawdzenie czy 
tamtejszy organ finansowy przeka-
zuje ich należną składkę do WIL lub 
o  złożenie odpowiedniej dyspozycji. 
Powoli to uniknąć nieświadomych 
zaległości w opłacaniu składek i na-
rastania zadłużenia wobec WIL. 

Program Travel Senior

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Ren-
cistów NRL pragnie zwrócić uwagę na 
inicjatywę rządu hiszpańskiego skierowa-
ną do seniorów z całej Unii Europejskiej. 
W ramach tego unijnego programu osoby 
powyżej 55 roku życia mogą skorzystać 
z preferencyjnych pakietów wyjazdowych 
do Hiszpanii.

Okres objętych programem wczasów 
dla seniorów trwa do sezonu letniego 
2011 roku.

Informacji szczegółowych należy szu-
kać w biurach podróży.

Przewodniczący Komisji
ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL

dr Kazimierz KłODZIńSKI



ABY DO WIOSNY…


