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Podchody
By ła kie dyś ta ka po dwór ko wa

gra, na zy wa ła się pod cho dy,
a po le ga ła na tro pie niu ucie ka ją -
ce go prze ciw ni ka, gdy tym cza -
sem on wciąż utrud niał po ścig.
Jak pa trzę na sy tu ację mię dzy na -
szym rzą dem a sa mo rzą dem, to
wy glą da jak by śmy wró ci li do tam -
tych cza sów. Za bra nie gło su
przez na szych przed sta wi cie li

w cza sie po sie dze nia Ko mi sji
Zdro wia to praw dzi we wy zwa nie,
le gi sla cja pio ru nu ją ca – krót ki
czas na ana li zę i zgło sze nie uwag
i wła ści wie już prze gło so wa ne,
jak by te uwa gi by ły tyl ko pro for -
ma. Pro ble my zwią za ne z pan de -
mią to ma sa wy zwań w służ bie
zdro wia i wciąż nie za ła twio ne pro -
ble my. Spra wy edu ka cji, wy płat
przy zna nych wcze śniej do dat -
ków, le ka rze cu dzo ziem cy a spra -
wa PWZu itd.
… Na praw dę się dzie je.

Tym cza sem szcze pie nia gru -
py 0, prze bie ga ją ce w at mos fe rze
nie zdro wych emo cji, koń czą się
już dla więk szo ści z nas, i bar dzo
do brze że cho ciaż to…

W Na czel nej Izbie Le kar skiej
oprócz prac zwią za nych z usta -
wa mi zmie nił się Wi ce pre zes oraz
trwa ją przy go to wa nia do 100-le -
cia sa mo rzą du, któ re pla no wa ne
jest na gru dzień.

W na szej izbie roz po czę ły się
przy go to wa nia do przy szło rocz -
nych wy bo rów, Ko mi sja Wy bor -
cza ru szy ła do pra cy zgod nie

z ka len da rzem usta lo nym przez
Kra jo wą KW i na naj bliż szym po -
sie dze niu utrwa lo ne zo sta ną re jo -
ny wy bor cze i ich wiel ko ści,
a tak że pro por cje man da to we.
Do koń ca ro ku wszyst ko bę dzie
ja sne i ma rzec 2022 za koń czy
obec ną ka den cję.

Wa mo le wciąż trzy ma ją się ra -
zem i bar dzo je stem z nas dum -
ny, bo to jest war tość dla któ rej
war to od dy chać peł ną pier sią.
Szpal ta dzi siaj nie za dłu ga, bo
jesz cze we wnątrz nu me ru spra -
woz da nia i in ne do ku men ty zwią -
za ne z nad cho dzą cym zjaz dem
bu dże to wym, któ ry od bę dzie się
tak jak w ubie głym ro ku, czy li bez
spo tka nia na sa li, nie ste ty.

Po że gnam się sło wa mi Joh na
Mars de na:

W su mie je dy ne rze czy, któ re
ma ją w ży ciu zna cze nie, są cho -
ler nie pro ste. Ro dzi na, przy ja cie -
le, bez pie czeń stwo i zdro wie.

I te go nam wszyst kim ży czę

Wasz Pre zes
ppłk rez. lek. Artur Płachta

Szpalta Prezesa
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Podaruj swój 1% podatku
Koleżanki i Koledzy!

Bardzo dziękuję za przekazanie na moje konto 1% należnego podatku w ubiegłym roku.
Dzięki tym wpłatom mogę korzystać z niezbędnej w moim schorzeniu rehabilitacji (od 1997 roku
chorują na stwardnienie rozsiane).

Jestem Wam bardzo wdzięczny za dotychczasową pomoc i ośmielam się prosić o wsparcie również
w tym roku.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi, KRS 0000049771 z dopiskiem
Jerzy Mikołajczyk.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Mikołajczyk

emerytowany lekarz wojskowy
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W po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby
Le kar skiej wzię ło udział 19 jej człon ków, dy -

rek tor biu ra WIL, mgr Re na ta For mic ka oraz me ce -
nas An drzej Nie wia dom ski. Spo tka nie od by ło się
w for mie hy bry do wej. Ob ra dy Ra dy Le kar skiej otwo -
rzył Pre zes Ar tur Płach ta, przed sta wił po rzą dek po -
sie dze nia. Po je go za twier dze niu omó wio no:
• problemy ze zgodami Ministerstwa Zdrowia

na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza
dentysty osób pochodzących spoza Unii
Europejskiej. Znane są przypadki, gdzie
osoby pragnące pracować w Polsce,
podpisując dokument o znajomości języka
polskiego, zgłaszają się do izb lekarskich w celu
uzyskania PWZ ze swoimi pełnomocnikami,
bo…nie rozumieją języka polskiego.

NRL po sta no wi ła ujed no li cić pro ce du ry po stę po -
wa nia z ob co kra jow ca mi spo za UE, któ rzy chcą wy -
ko ny wać pra cę na te re nie Pol ski. Ta kie pro ce du ry są
opra co wy wa ne przez NIL. Obo wią zek wy da wa nia
PWZ spa da na izby okrę go we. Na stęp ny pro blem
z ta ki mi oso ba mi do ty czy tych, któ rzy ta kie go PWZ
nie otrzy ma ją, na to miast bę dą mie li zgo dę mi ni ster -
stwa na pra cę. Ta kie oso by nie bę dą mo gły sko rzy -
stać z ubez pie cze nia OC z ra cji wy ko ny wa nia
za wo du i od po wie dzial ność za nich bę dą mu sie li
wziąć za trud nia ją cy ich dy rek to rzy pod mio tów. Jest
tak że pro po zy cja, aby o bra ku ubez pie cze nia ta kich
pra cow ni ków in for mo wa ni by li po ten cjal ni pa cjen ci.

• zdefiniowano pojęcie medycyny estetycznej
i określono, kto może ją wykonywać.
Propozycje NRL zostały przesłanie
do Ministerstwa Zdrowia w celu nowelizacji
ustawy o działalności leczniczej i projekcie
ustawy o wyrobach medycznych.

• Prezes poinformował także Radę Lekarską,
że odwołany został ze stanowiska wiceprezesa
NRL dr Jacek Kozakiewicz, a na jego miejsce
wybrano dr. Artura Drobniaka.

Na stęp nie, na wnio sek Prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Wy bor czej WIL, kol. R.Theu sa, Ra da Le kar ska pod ję -
ła uchwa łę w spra wie usta le nia człon ków re jo nu wy -
bor cze go, upraw nio nych do wy bo ru jed ne go de le ga ta
oraz mi ni mal nej i mak sy mal nej licz by człon ków re jo nu
wy bor cze go, utwo rzo ne go do prze pro wa dze nia wy bo -
rów de le ga tów na zjazd le ka rzy WIL IX ka den cji.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia na wnio sek
kol. P. Jam ro zi ka, pod ję to 118 uchwał w spra wie do -
ko na nia wpi sów do re je stru prak tyk, skre śleń
i zmian ad re su.

Na stęp nie kol. E. Dziuk przed sta wił spra woz da -
nie Ko mi sji Bio etycz nej za rok 2020.

Wy ty po wa no tak że, ja ko przed sta wi cie li WIL,
do ko mi sji kon kur so wych:
• do SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, kol. Witolda

Paczosę
• do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego

z Przychodnią SPZOZ w Żarach i filii w Żaganiu
kol. Janusza Jasińskiego.

Kol. S. An to sie wicz przed sta wił spra woz da nie
Ko mi sji Kształ ce nia i Do sko na le nia Za wo do we go
WIL oraz ODZ za 2020 r. Na stęp nie prze sta wił wnio -
ski o zwrot kosz tów le ka rzom za uczest nic two
w kon gre sach, zjaz dach, kur sach do sko na lą cych
oraz za za kup po mo cy na uko wych. Ra da Le kar ska
pod ję ła 12 uchwał o zwro cie kosz tów.

Spra wy fi nan so we przed sta wił kol. P. Dzię gie lew -
ski. Omó wił rocz ne spra woz da nie skarb ni ka RL WIL
za 2020 rok. Na stęp nie Ra da Le kar ska pod ję ła
uchwa ły w spra wie:
• przyznania zapomogi w związku ze śmiercią

lekarza-członka WIL – 2 uchwały
• przyznania zapomogi na pokrycie kosztów

leczenia lekarza członka WIL – 1 uchwała.

Ra da Le kar ska nie wy ra zi ła zgo dy na przy zna nie
za po mo gi lo so wej dla żo ny człon ka WIL oraz od rzu -
ci ła wnio sek o spon so ring.

W punk cie spra wy róż ne i wol ne wnio ski, Pre zes
omó wił pla ny od no śnie za war cia ubez pie cze nia
OC, obej mu ją ce go obo wiąz ki służ bo we osób funk -
cyj nych oraz pra cow ni ków biu ra WIL.

Po in for mo wał o pra cach zwią za nych z or ga ni za -
cją ob cho dów 100-le cia izb le kar skich, któ re za pla -
no wa ne są w dniach 9–12.12.2021 r. w Ło dzi.

Po in for mo wał tak że Ra dę Le kar ską o udzie le niu
pi sem nej od po wie dzi dr. Ja nu szo wi Pa chuc kie mu
(OIL War sza wa) na za da ne przez nie go py ta nia od -
no śnie or ga ni za cji i dzia łal no ści WIL.

Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Pre zes Ar tur
Płach ta za mknął po sie dze nie RL WIL.

ppłk rez. lek. dent. Ja cek Wosz czyk

Po sie dze nie Ra dy Le kar skiej WIL
w dniu 5.02.2021 r.
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W 2020 ro ku od by ło się 6 po sie dzeń Ra dy Le kar -
skiej oraz 5 po sie dzeń Pre zy dium Ra dy Le kar skiej Woj -
sko wej Izby Le kar skiej. W związ ku z pan de mią w kra ju
spo wo do wa ną ko ro na wi ru sem COVID 19, więk szość
po sie dzeń, jak rów nież XXXVIII Zjazd Le ka rzy Woj sko -
wej Izby Le kar skiej, od by ło się w try bie po ro zu mie wa -
nia się na od le głość, a trzy ostat nie w sys te mie
hy bry do wym z wy ko rzy sta niem sys te mu wi de okon fe -
ren cji Go to me eting. Na po sie dze niu w dniu 20 li sto pa -
da 2020 ro ku pod ję to uchwa łę w spra wie ter mi nów
po sie dzeń Ra dy Le kar skiej/Pre zy dium WIL w 2021 r.

Pod czas po sie dzeń Ra da Le kar ska WIL pod ję ła
łącz nie 817 uchwał, w tym:

6 – uchwał or ga ni za cyj nych, 103 – w spra wach
fi nan so wych, 599 – w spra wach wpi sa nia prak tyk
do re je stru, zmian w re je strze i skre śleń prak tyk le -
kar skich, 109 – do ty czą cych re je stru le ka rzy. Wy da -
no 464 za świad cze nia o wpi sie bądź zmia ny wpi su
do re je stru pod mio tów wy ko nu ją cych dzia łal ność
lecz ni czą oraz 2 za świad cze nia upraw nia ją ce
do pod ję cia pra cy w kra jach Unii Eu ro pej skiej.

Ra da Le kar ska WIL za opi nio wa ła 7 kan dy da tów
na kon sul tan ta wo je wódz kie go w dzie dzi nach: pe -
dia trii, tok sy ko lo gii kli nicz nej, ge ria trii, me dy cy ny
nu kle ar nej, or to don cji, aler go lo gii i on ko lo gii kli nicz -
nej. De le go wa no 17 przed sta wi cie li WIL do ko mi sji
kon kur so wych w za kła dach opie ki zdro wot nej, do -
ty czą cych wy bo rów osób funk cyj nych, głów nie
w pla ców kach woj sko wych.

Zgło szo no trzech kan dy da tów na sta no wi sko
Kon sul tan ta Kra jo we go i je den z na szych ko le gów,
prof. To masz Tar gow ski, zo stał wy bra ny na Kon sul -
tan ta Kra jo we go w dzie dzi nie ge ria trii. Bar dzo się cie -
szy my z te go po wo du i ży czy my suk ce sów w pra cy.

Re ali zo wa no róż ne for my po mo cy człon kom WIL
i ich ro dzi nom, w tym wy pła co no 18 za po móg
w związ ku ze śmier cią człon ków WIL, na kwo -
tę 39 600 zł. Udzie lo no wspar cia fi nan so we go 5 le -
ka rzom znaj du ją cym się w trud nej sy tu acji
zdro wot nej na kwo tę 11 000 zł.

Łącz nie 50 600 zł.
Ra da Le kar ska wy róż ni ła na gro dą pie nięż ną

trzech le ka rzy ab sol wen tów UM w Ło dzi, Wy dzia łu
Woj sko wo -Le kar skie go, za osią gnię cie bar dzo do -
bre go wy ni ku z ty tu łu ukoń cze nia stu diów – łącz nie
na kwo tę 7000 zł.

Ko mi sja Kształ ce nia i Do sko na le nia Za wo do we -
go (da lej KKiDZ) w I pół ro czu 2020 r. pra co wa ła sto -
sow nie do ro dza ju i wiel ko ści na kła da nych
ob ostrzeń przez Rząd RP w związ ku z ogło szo ną
w mar cu pan de mią COVID 19. Nie pod pi sa ła w tym
okre sie, jak rok rocz nie, umo wy z CKPDZiSM Woj -
sko we go In sty tu tu Me dycz ne go na pro wa dze nie
kur sów do sko na lą cych, z uwa gi na za kaz prze -
miesz cza nia się w miej scach pu blicz nych. By ła je -
dy nie moż li wość uczest ni cze nia przez człon ków
WIL w mie sią cach ma rzec – czer wiec w or ga ni zo -
wa nych rów nież dla na szych le ka rzy 7 se sjach za -
jęć we bi na ryj nych przez Na czel ną Ra dę Le kar ską,
fir mę „Me dy cy na Prak tycz na” i wy daw nic two Me di -
cal Try bu ne Pol ska.

Re ali zu jąc sta tu to we za da nia KKiDZ przed sta wi -
ła w 2020 r. RL WIL łącz nie 72 wnio ski wnie sio ne
przez 55 człon ków WIL, tj. o 79 wnio sków mniej niż
w 2019 r. W tej licz bie 11 le ka rzy wy ko rzy sta ło dwu -
let ni li mit do fi nan so wa nia kształ ce nia po dy plo mo we -
go wy no szą cy 3000 zł. Wnio ski te w więk szo ści (29
wnio sków) do ty czy ły do fi nan so wa nia zakupu po mo -
cy na uko wych, a po zo sta łe do ty czy ły re fun da cji
kosz tów za uczest nic twa w róż ne go ro dza ju for mach
kształ ce nia po dy plo mo we go oraz za do stęp do in -
ter ne to wych plat form edu ka cyj nych. Wnio ski le ka -
rzy wy mie nio ne wy żej opie wa ły na łącz ną kwo tę
po nad 83 000 zło tych tj. mniej o po nad 56 000 zło -
tych w sto sun ku do 2019 r. Przed sta wio ne wy żej
wnio ski RL WIL roz pa trzy ła po zy tyw nie w 100%.

W mi nio nym ro ku sta ży ści, człon ko wie WIL,
nie sko rzy sta li z vo uche rów upraw nia ją cych do 10%
ulgi w opła tach za kur sy „Wię cej niż LEK i LDLEK”
fir my Be think Sp. z o. o. z Po zna nia.

Ośro dek Do sko na le nia Za wo do we go WIL,
ze wzglę du na trwa ją cy stan pan de mii rów nież w II pół -
ro czu 2020 r., nie zre ali zo wał w peł ni za pla no wa ne go
na 13 edy cji pla nu kur sów do sko na lą cych, któ re miał
zre ali zo wać CKPDZiSM. Je dy nie tyl ko dwóch le ka rzy
sko rzy sta ło w grud niu z kur su ACLS – re su scy ta cyj ne
za bie gi wśród osób do ro słych – na kwo tę 1740 zł.

KKiDZ wnio sko wa ła tak że o do fi nan so wa nie
4 kon fe ren cji na uko wo-szko le nio wych wnio sko wa -
ne przez 4 pod mio ty lecz ni cze na łącz ną kwo tę
14 500 zł. Rów nież i te wnio ski zna la zły przy chyl ność
RL WIL i zo sta ły po zy tyw nie roz pa trzo ne.

Sprawozdanie Prezesa RL WIL
z działalności Rady Lekarskiej Wojskowej
Izby Lekarskiej w 2020 r.

Sprawozdania
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Łącz na kwo ta wy dat ko wa na przez KKiDZ na ce -
le zwią za ne z kształ ce niem po dy plo mo wym i do -
sko na le niem za wo do wym wy nio sła w 2020 r.
po nad 99 000 zł, tj. o 77 000 zł mniej od kwo ty, ja ka
zo sta ła wy dat ko wa na na te ce le w 2019 r.

KKiDZ roz li czy ła rów nież 13 le ka rzy z obo wiąz ku
okre so we go roz li cze nia się z do sko na le nia za wo do -
we go, a tak że przy go to wa ła na po sie dze nia RL WIL
do ku men ta cję 4 pod mio tów na pod sta wie któ rej RL
WIL ak cep to wa ła dla nich 185 punk tów edu ka cyj nych.
Na to miast w grud niu 2020 r. KKiDZ po spraw dze niu
do ku men ta cji przed sta wio nej przez „Cen trum Me -
dycz ne MML” z War sza wy wy stą pi ła z wnio skiem
o wpi sa nie te go pod mio tu do re je stru, a RL WIL na po -
sie dze niu w dniu 18 grud nia 2020 r. pod ję ła jed no gło -
śnie uchwa łę, mo cą któ rej pod miot ten wpi sa ny zo stał
do re je stru pod mio tów upraw nio nych do pro wa dze -
nia kształ ce nia po dy plo mo we go le ka rzy i le ka rzy den -
ty stów pro wa dzo ne go przez Woj sko wą Izbę Le kar ską.

Współ fi nan so wa no kon fe ren cje na uko wo -szko -
le nio we, spo tka nia ab sol wen tów WAM, wy da nie ka -
len da rza WIL na łącz ną kwo tę 53 519 zł.

Z bu dże tu 2020 ro ku zre ali zo wa no wy zna czo ne
na po cząt ku VIII ka den cji sa mo rzą du le kar skie go
ce le, na le żą do nich m.in.

Opła ca nie przez Izbę skład ki obo wiąz ko we go
ubez pie cze nia OC le ka rzy/le ka rzy den ty -
stów – człon ków WIL w ca ło ści.

Człon ko wie Woj sko wej Izby Le kar skiej skła da ją
oświad cze nie wo li o przy stą pie niu do umo wy gru -
po we go obo wiąz ko we go ubez pie cze nia OC dla
człon ków WIL (de kla ra cja przy stą pie nia) po przez
wy peł nie nie i zło że nia de kla ra cji przy stą pie nia
w sys te mie do ob słu gi umo wy w spra wie Pro gra mu
Ubez pie cze nio we go na stro nie in ter ne to wej WIL
www.woj sko wa -il.org.pl w za kład ce Ubez pie cze nia.

Na dzień 31.12.2020 r. do ubez pie cze nia OC fi -
nan so wa ne go przez Woj sko wą Izbę Le kar ską przy -
stą pi ło 618 le ka rzy – człon ków Woj sko wej Izby
Le kar skiej.

Rok 2020 był też okre sem zmian w sta nie praw -
nym, wpro wa dza nych na nie spo ty ka ną do tych czas
ska lę, prak tycz nie we wszyst kich dzie dzi nach ży cia,
w tym tak że nor mu ją cych sze ro ko po ję tą dzia łal -
ność me dycz ną.

Re ali zu jąc usta wo wy obo wią zek sa mo rzą du za -
wo do we go le ka rzy i le ka rzy den ty stów w za kre sie
opi nio wa nia pro jek to wa nych ak tów praw nych, do -
ty czą cych ochro ny zdro wia i wy ko ny wa nia za wo du
le ka rza, Ra da Le kar ska ak tyw nie uczest ni czy ła
w tym pro ce sie.

Na le ży stwier dzić, że wie lo krot nym zmia nom
pod le ga ły w ubie głym ro ku prze pi sy ustaw z oma -
wia ne go ob sza ru. W 2020 r. po ja wi ły się m.in. ko lej -

ne jed no li te tek sty ustaw, któ re z uwa gi na ich licz -
ne zmia ny, by ły już ma ło czy tel ne.

Wśród naj istot niej szych na le ży wy mie nić:
• ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach

lekarskich – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
poz. 965 (ale w 2020 r. wielokrotnie
zmieniana np. poz. 1291, poz. 2112)

• ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty – tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 514 (zmieniana
poz.: 567, 1291, 1493, 2112)

• ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 849

• ustawa o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r. – tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 295 (zmieniana
poz.: 567, 1493, 2112).

Od ręb ne go wspo mnie nia wy ma ga pod ję cie
w 2020 r. re gu la cji usta wo wych w ra mach usta wy
z dnia 8 mar ca 2020 r. o szcze gól nych roz wią za -
niach zwią za nych z za po bie ga niem, prze ciw dzia -
ła niem i zwal cza niem COVID-19, in nych cho rób
za kaź nych oraz wy wo ły wa nych ni mi sy tu acji kry -
zy so wych. By ła to re gu la cja obej mu ją ca dzie siąt ki
ustaw zwią za nych nie tyl ko z ochro ną zdro wia, ale
do ty czą ca funk cjo no wa nia wie lu dzie dzin ży cia
w do bie pan de mii. Od mar ca 2020 r. usta wę tę
zmie nio no zresz tą wie le ra zy, gło su jąc na wet w no -
cy. Naj czę ściej czas prze wi dzia ny na za opi nio wa nie
ich przez sa mo rząd za wo do wy okre śla ny był w wy -
mia rze po je dyn czych dni, a na wet go dzin, a dla
przed sta wi cie li sa mo rzą du obec nych na po sie dze -
niach sej mo wej Ko mi sji Zdro wia nie prze wi dy wa no
w za sa dzie żad nej moż li wo ści zgło sze nia uwag, czy
wła snych ana liz w spo sób bez po śred ni.

W 2020 r. uczest ni czy li śmy tak że w opi nio wa niu
ak tów wy ko naw czych do ustaw, tzn. głów nie roz po -
rzą dzeń. By ły to w więk szo ści roz po rzą dze nia Mi ni -
stra Zdro wia. Zda rza ły się jed nak czę sto
roz po rzą dze nia in nych Mi ni strów, np. pro jekt Mi ni -
stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go w spra wie or ga -
ni za cji prak tyk stu denc kich, czy pro jekt Mi ni stra
Fi nan sów w spra wie ubez pie cze nia eks pe ry men tów
me dycz nych.

Gdy by chcieć scha rak te ry zo wać dzia łal ność
pra wo twór czą w za kre sie ochro ny zdro wia w 2020 r.
w okre sie za gro że nia epi de micz ne go lub sta nu epi -
de mii – na le ży stwier dzić, że ge ne ral nie zmia ny szły
w kie run ku:
• centralizacji kompetencji i skupienia większości

decyzji w gestii Ministra Zdrowia bądź Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia i uszczuplenia
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właściwości oddziałów wojewódzkich NFZ lub
organów samorządu terytorialnego

• zwiększenia dostępu do wykonywania
zawodów lekarza i lekarza dentysty przez
cudzoziemców, szczególnie dla tych spoza
Unii Europejskiej, zaplanowane do realizacji
poprzez zwolnienie z konieczności uzyskiwania
dotychczasowych pozwoleń na pracę oraz
posiadania udokumentowanych kwalifikacji,
wymaganych przez poprzednie regulacje
prawne

• stworzenia podstaw prawnych do szerszego
wykorzystania osób posiadających określone
wykształcenie medyczne do zapewnienia kadr
medycznych w okresie epidemii (m.in. poprzez
umożliwienie lekarzom dentystom udzielania
świadczeń medycznych zastrzeżonych
dotychczas dla kompetencji lekarzy)

• zmniejszenia wymagalności w zakresie
uzyskiwania określonych uprawnień
do wykonywania usług medycznych, ułatwień
w nabywaniu takich uprawnień (np. poprzez
rezygnację z konieczności odbywania
określonych przeszkoleń uzupełniających itd.).

Oczy wi ście ta kie re gu la cje praw ne wy wo ły wa ły
wie le dys ku sji i gło sów sprze ci wu w na szym śro do -
wi sku. Na le ży tak że pod kre ślić, że licz ba oma wia -
nych zmian by ła wie lo krot nie więk sza od
wy stę pu ją cych w po przed nich la tach i po wo do wa -
ła cha os w sta nie praw nym.

Po za koń cze niu pan de mii za ist nie je ko niecz -
ność odej ścia od ure gu lo wań tym cza so wych
i przy wró ce nia wy so kich stan dar dów wy ma gal -
no ści we wszyst kich dzie dzi nach pra wa nor mu -
ją cych ochro nę zdro wia. Ra da Le kar ska WIL
wy ra ża prze ko na nie, że bę dzie my w tym pro ce -
sie ak tyw nie uczest ni czyć.

W 2020 r. wy da li śmy 10 nu me rów „Skal pe la”, w tym
dwa nu me ry „po dwój ne”: li piec – sier pień (nr 7–8), gru -
dzień 2020 – sty czeń 2021 (nr 1 2/2020–1/2021).

Pod sta wo wym ce lem wy da wa nia biu le ty nu jest
prze ka zy wa nie człon kom WIL in for ma cji o dzia łal -
no ści Ra dy Le kar skiej WIL oraz po zo sta łych or ga -
nów izby, pu bli ka cja waż niej szych uchwał RL WIL,

ape li, ko mu ni ka tów i in for ma cji ko mi sji pro ble mo -
wych WIL.

Dzię ki „Szpal cie Pre ze sa” czy tel ni cy ma ją oka -
zję za po znać się z dzia łal no ścią Pre ze sa RL WIL,
współ pra cą z NIL oraz zda niem Ra dy na te mat bie -
żą cych wy da rzeń w służ bie zdro wia. „Skal pel” two -
rzo ny jest rów nież przez czy tel ni ków. Głów nie
prze sy ła ją oni wspo mnie nia o zmar łych ko le gach,
spra woz da nia ze spo tkań ab sol wen tów WAM, kon -
fe ren cji, pik ni ków na uko wych, w któ rych bra li
udział, in for ma cje o no wo ściach me dycz nych, re -
cen zje ksią żek zwią za nych z me dy cy ną woj sko wą,
za rów no do ty czą cych współ cze sno ści, jak i hi sto -
rycz nych. W dal szym cią gu ocze ku je my wzmo żo -
nej ak tyw no ści czy tel ni ków „Skal pe la” przy
two rze niu na sze go biu le ty nu.

Re dak cja „Skal pe la” zaj mu je się też pro wa dze -
niem stro ny in ter ne to wej WIL. Na stro nie do stęp ne
są rów nież do po bra nia róż ne go ro dza ju do ku men -
ty, wnio ski i dru ki, zwłasz cza z ob sza ru re je stru le ka -
rzy i prak tyk le kar skich, skła dek człon kow skich oraz
Ko mi sji Kształ ce nia i Do sko na le nia Za wo do we go.

Woj sko wa Izba Le kar ska, wg sta nu na dzień 31
grud nia 2020 r. li czy ła 4047 człon ków, w tym: 3744
le ka rzy, 292 le ka rzy den ty stów i 11 człon ków po sia -
da ją cych po dwój ne pra wo wy ko ny wa nia za wo du.
W czyn nej służ bie woj sko wej by ło 1045 le ka rzy i 60
le ka rzy den ty stów, sta no wi li oni 27,3% ogó łu człon -
ków WIL. Eme ry ci i ren ci ści w licz bie 2009 sta no wi -
li 49,6% ogó łu człon ków WIL. W 2020 r. z WIL
do in nych OIL uby ło 6 le ka rzy i 1 le karz den ty sta,
a w po czet człon ków WIL wpi sa ny zo stał 1 le karz
prze nie sio ny z in nej OIL. W 2020 ro ku na wiecz ną
służ bę z na sze go gro na ode szło 92 człon ków WIL.

W 2020 ro ku ak tyw nie uczest ni czy łem w róż nych
for mach po sie dzeń Kon wen tu Pre ze sów Izb Le kar -
skich oraz po sie dzeń Na czel nej Ra dy Le kar skiej.

Na za koń cze nie chciał bym ser decz nie i go rą co po -
dzię ko wać człon kom Ra dy Le kar skiej, za pra cę oraz
uczest nic two w po sie dze niach Ra dy Le kar skiej/Pre zy -
dium WIL, po mi mo trwa ją cej wo kół pan de mii.

Pre zes Ra dy Le kar skiej
Woj sko wej Izby Le kar skiej

ppłk rez. lek. Ar tur Płach ta
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Przed sta wiam spra woz da nie ob ra zu ją ce pra cę
Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej WIL i ze -
spo łu zastępców po wo ła nych przez Zjazd WIL.

W okre sie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
do Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej wpły -
nę ło 59 no wych spraw do roz pa trze nia.

Z po przed nie go okre su spra woz daw cze go po zo -
sta ło do roz pa trze nia 29 spra w, co ozna cza, iż w su -
mie pod czas ca łe go ro ku 2020 pro wa dzo no 88
spraw w przed mio cie od po wie dzial no ści za wo do wej.

Ich spo sób za ła twie nia był na stę pu ją cy:
• zakończono ogółem 73 sprawy
• w 37 sprawach po przeprowadzeniu

czynności wstępnych, sprawdzających

wiarygodność informacji, odmówiono
wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
głównie z powodu braku zasadności skargi.
Stanowi to 50,6%, w stosunku do liczby
zakończonych spraw ogółem

• umorzono postępowanie wyjaśniające
w 15 sprawach po przeprowadzeniu
postępowania dowodowego, w trakcie którego
zgromadzono dokumentację lekarską,
uzyskano wyjaśnienia stron oraz opinie
biegłych specjalistów. Stanowi to 20,6%
w stosunku do liczby zakończonych spraw
ogółem

• w 7 sprawach przedstawiono zarzuty
7 lekarzom obwinionym o niestaranność

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Wojskowej Izby lekarskiej za rok 2020
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1 Brak należytej
staranności lekarza 19 23 31 35 12 10 — 6 7 17 8 — 7 2 7

2 Naruszenie tajemnicy
lekarskiej — — — — — — — — — — — — — — —

3 Nieetyczne zachowanie
lekarza 2 16 5 13 7 1 — 1 4 — — — — — 5

4 Poświadczenie
nieprawdy — 1 — 1 — — — — 1 — — — — — —

5
Błąd organizacyjny
(w tym przewinienie
osób funkcyjnych) 

— — — — — — — — — — — — — — —

6 Konflikty między
lekarzami — — — — — — — — — — — — — — —

7 Przewinienie przeciwko
dokumentacji medycznej 2 3 1 3 2 — — — 1 1 1 — — — 2

8
Naruszenie praw

chorych psychicznie
(leczenie i orzekanie) 

— 1 1 1 — 1 — — — — — — — — —

9 Udział lekarzy w
reklamie — — — — — — — — — — — — — — —

10 Naruszenie art. 64 KEL — — — — — — — — — — — — — — —

11 Inne 6 15 3 20 16 3 — — 1 — — — — — 1

12 RAZEM 29 59 41 73 37 15 — 7 14 18 9 — 7 2 15

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za rok 2020

Sprawozdania
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i zaniedbania w procesie leczenia chorych
lub działalności profilaktycznej;
sporządzono wnioski o ich ukaranie
i przekazano sprawy do Sądu Lekarskiego
celem rozpatrzenia. Decyzja o skierowaniu
wniosku o ukaranie oparta była
o merytoryczną ocenę biegłych powołanych
do opracowania opinii specjalistycznej lub
dokumentację z przeprowadzonych
postępowań karnych. Stanowiło to 9,6%
w stosunku do liczby zakończonych spraw
ogółem

• 14 spraw zakończono w inny sposób,
przekazując je organom właściwym do ich
rozpatrzenia. Stanowi to 19,2 % w stosunku
do liczby zakończonych spraw ogółem

• pozostało 15 spraw do zakończenia,
przechodzą na następny okres sprawozdawczy
z uwagi na trwające jeszcze procedury lub
na skutek złożenia zażalenia na postanowienie
Rzecznika przez strony postępowania.

W tym okre sie Sąd Le kar ski Woj sko wej Izby Le -
kar skiej roz pa trzył 18 od wo łań od de cy zji Rzecz ni -
ka, z cze go tyl ko 2 zo sta ło uchy lo ne i spra wy
zwró co no do po now ne go roz pa trze nia. Po zo sta łe
po sta no wie nia Rzecz ni ka do ty czą ce spo so bu za -
koń cze nia po stę po wa nia utrzy ma no w mo cy i upra -
wo moc ni ły się. Cha rak ter spraw ob ra zu je ta be la na
stronie 8.

prof. dr hab. n. med. Jan Błasz czyk

Sprawozdania
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W okre sie spra woz daw czym do Są du Le kar skie -
go Woj sko wej Izby Le kar skiej (WIL) w War sza wie
wpły nę ły 23 spra wy (spra wy wpły wa ły do 28 grud -
nia 2020 r.). W 12 spra wach by ły wnio ski o uka ra -
nie le ka rzy, 11 spraw do ty czy ło za ża leń
na po sta no wie nia Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej o umo rze niu lub od mo wie wszczę cia po -
stę po wa nia wy ja śnia ją ce go.

Sąd Le kar ski WIL od był w okre sie spra woz daw -
czym, łącz nie ze spra wa mi po zo sta ły mi z lat ubie -
głych, w tym z za ża le nia mi na po sta no wie nia
Rzecz ni ka, 34 po sie dze nia w 33 spra wach. Jed na
spra wa wy ma ga ła dwóch po sie dzeń z uwa gi na fakt
nie przy by cia Okrę go we go Rzecz ni ka Od po wie -
dzial no ści Za wo do wej jed nej z okrę go wych izby le -
kar skich, któ ry pro wa dził spra wę le ka rza, człon ka
Woj sko wej Izby Le kar skiej, a któ re go obec ność
na roz pra wie by ła obo wiąz ko wa.

Sąd Le kar ski WIL orzekł:
• jedną karę ograniczenia zakresu czynności

w wykonywaniu zawodu lekarza na okres
dwóch lat

• jedną karę ograniczenia zakresu czynności
w wykonywaniu zawodu lekarza na okres
jednego roku

• sześć kar upomnienia
• jedno umorzenie postępowania
• sześć uniewinnień.

W 16 spra wach utrzy ma no za skar żo ne po sta no -
wie nia Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej
WIL w mo cy, a w 2 przy pad kach uchy lo no za skar -
żo ne po sta no wie nia i zwró co no ak ta do uzu peł nie -
nia ma te ria łu do wo do we go po stę po wa nia.

W mi nio nym okre sie spra woz daw czym zwró ci ły
na sie bie uwa gę spra wy po stę po wa nia le ka rzy
w szpi tal nych od dzia łach ra tun ko wych, izbach
przyjęć, po go to wiu ra tun ko wym, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem pro ble mu „czy po ru ty no wych
czyn no ściach dia gno stycz nych i lecz ni czych na le -
ży ode słać pa cjen ta do do mu, czy skie ro wać go
na wła ści wy od dział szpi tal ny ce lem bar dziej do -
głęb nej ana li zy sta nu je go zdro wia”. Pro blem bar -
dzo istot ny, gdy pa cjent w krót kim cza sie „wra ca”
po now nie na ten sam lub in ny SOR z więk szy mi
„do le gło ścia mi”. O ta kich przy pad kach sam po -
krzyw dzo ny lub je go ro dzi na czę sto po wia da mia ją
pro ku ra tu rę i wy naj mu ją ad wo ka ta ce lem dal sze go
pro ce do wa nia spra wy. Ta kie zda rze nia nie mu szą

prze są dzać o wi nie le ka rza, jed nak że czę sto de ma -
sku ją nie wła ści wą or ga ni za cję pra cy da ne go ośrod -
ka zdro wia, ale na głów ne go „wi no waj cę” pa cjen ci
wska zu ją le ka rza, bo tak jest naj ła twiej.

Naj wię cej spraw do ty czy ło le ka rzy o spe cjal no -
ściach chi rur gii, cho rób we wnętrz nych oraz or to pe dii.

W 2020 ro ku Sąd Le kar ski WIL pra co wał w bar -
dzo trud nych wa run kach. Po efek tyw nym po cząt ku
ro ku, pra ce w Są dzie Le kar skim WIL mu sia ły zo stać
wstrzy ma ne z po wo du przy po mnie nia przez Na czel -
ny Sąd Le kar ski, iż sto sow nie do tre ści prze pi sów
„usta wy z dnia 02 mar ca 2020 ro ku o szcze gól nych
roz wią za niach zwią za nych z za po bie ga niem, prze -
ciw dzia ła niem i zwal cza niem COVID-19, in nych cho -
rób za kaź nych oraz wy wo ła nych ni mi sy tu acji
kry zy so wych (Dz.U. 2020 poz. 374), w okre sie sta nu
za gro że nia epi de micz ne go lub sta nu epi de mii ogło -
szo ne go z po wo du COVID, bieg ter mi nów pro ce so -
wych i są do wych w po stę po wa niach w przed mio cie
od po wie dzial no ści za wo do wej nie roz po czy na się,
a roz po czę ty ule ga za wie sze niu na ten okres” i da lej
Na czel ny Sąd Le kar ski do dał, „iż przy wo ła na
na wstę pie usta wa wska zu je, iż w okre sie sta nu za -
gro że nia epi de micz ne go lub sta nu epi de mii ogło szo -
ne go z po wo du COVID-19, nie prze pro wa dza się
roz praw ani po sie dzeń jaw nych …”.

Re gu la cja ta prze sta ła obo wią zy wać w dru giej
po ło wie ma ja 2020 ro ku, o czym rów nież po in stru -
ował nas o Na czel ny Sąd Le kar ski, lecz spraw, któ -
re „spa dły z wo kan dy” prze wi dzia nych na kwie cień,
maj i czer wiec nie moż na by ło prze pro wa dzić tuż
przed i w trak cie se zo nu wa ka cyj ne go.

Mi mo utrud nień – zmia na sie dzi by na szej Izby,
za rzą dze nie Dy rek cji Biu ra (roz pra wy mo gły się od -
by wać tyl ko w mie sią cach wrze sień i gru dzień), dzię -
ki du żej ak tyw no ści sę dziów od by ło się 28 spraw.

Do dat ko wym ob cią że niem pra cy Są du by ła ko -
niecz ność przy go to wa nia w paź dzier ni ku ca łej do -
ku men ta cji i sprzę tu do prze pro wadz ki.

Pra ce zwią za ne z bez względ ną ko niecz no ścią
roz po zna nia prze wi dzia nych na rok 2020 tak sku -
mu lo wa nych spraw, spo wo do wa ły po waż ne prze -
cią że nie pra cy kan ce la rii Są du Le kar skie go WIL, co
wpły nę ło na ter mi no wość prac po szcze gól nych ze -
spo łów sę dziow skich.

Do dat ko wo roz wi ja ją ca się na je sie ni epi de mia
utrud ni ła (i tak ogra ni czo ny do stęp do le ka rzy -sę -
dziów w za kła dach pra cy i po za ni mi), a w wie lu
przy pad kach unie moż li wi ła z ni mi kon takt (le cze nia

Sprawozdanie Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby
Lekarskiej z działalności za rok 2020

Sprawozdania
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szpi tal ne COVID-owe, kwa ran tan ny), a przede
wszyst kim uczest nic two w wal ce z tą pan de mią
„na pierw szej li nii fron tu”.

Stąd wie le prac ze spraw roz po zna nych już i za -
koń czo nych ogło sze niem na po sie dze niach do ku -
men tów koń co wych (orze cze nia, po sta no wie nia)
zo sta ło prze nie sio nych na rok 2021.

Na je sie ni 2020 ro ku Sąd Le kar ski WIL po wziął
in for ma cję o dwóch spra wach roz pa trzo nych w po -
stę po wa niu ka sa cyj nym przez Sąd Naj wyż szy.
Te spra wy ja ko nad zwy czaj cie ka we, bę dą z pew -
no ścią przed mio tem szko le nia sę dziów Są du Le kar -
skie go WIL jak tyl ko zo sta ną zwró co ne ich ak ta.

Istot nym ele men tem w pra cach Są du Me ri ti jest
co raz lep sze fa cho we przy go to wa nie le ka rzy -sę -

dziów w co raz częst szych spra wach z uczest ni czą -
cy mi w nich „po pi su ją cy mi się” przed swo imi klien -
ta mi i … „ko le ga mi po fa chu” ad wo ka ta mi i rad ca mi
praw nymi. Spra wy, gdzie wy stę pu ją po obu stro -
nach (skar żą cej i le kar skiej) jed no cze śnie za wo do -
wi praw ni cy, nie na le żą już do rzad ko ści.

Bio rąc pod uwa gę nie zna ne wcze śniej wa run ki
orze ka nia w cza sach pan de micz nych, na le ży wy ra zić
szcze gól ne po dzię ko wa nia wszyst kim le ka rzom sę -
dziom za ich trud ną pra cę na rzecz Są du Le kar skie -
go WIL, mi mo ist nie nia ostrych ry go rów sa ni tar nych

Prze wod ni czą cy Są du Le kar skie go
Woj sko wej Izby Le kar skiej

dr n. med. Je rzy Alek san dro wicz

Sprawozdania
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Ko mi sja Re wi zyj na Woj sko wej Izby Le kar skiej
w skła dzie:
1. Krzysztof Hałasa – przewodniczący
2. Dariusz Myśliński – wiceprzewodniczący
3. Leszek Haus – sekretarz
4. Mariusz Kiszka – członek komisji
5. Robert Kozłowski – członek komisji
oce ni ła wy ko na nie bu dże tu Woj sko wej Izby Le -
kar skiej za 2020 r.

Pod sta wo wym źró dłem fi nan so wa nia dzia łal no ści
Woj sko wej Izby Le kar skiej są skład ki człon kow skie
świad czo ne przez le ka rzy zrze szo nych w izbie, w wy -
so ko ści okre ślo nej przez Na czel ną Izbę Le kar ską.

Na dzień 31 grud nia 2020 r. przy cho dy z ty tu łu
skła dek wy nio sły 2 531 059,04 zł, co sta no wi
98,10% kwo ty pla no wa nej.

Uzy ska ne przy cho dy zo sta ły po mniej szo ne
o kwo tę 379 658,86 zł, któ ra sta no wi obo wiąz ko wy
od pis na rzecz NIL – co znaj du je od zwier cie dle nie
w kosz tach ro dza jo wych.

Kwo ty po zo sta łych skład ni ków przy cho dów wy -
ka za nych w bu dże cie przed sta wia ją się na stę pu ją -
co:
1. Dotacja MON – 549 000,00 zł.
2. Rejestr prywatnych praktyk lekarskich

– 25 022,00 zł.
3. Inne przychody z działalności samorządowej

– 11 421,22 zł.
4. Odsetki od lokat bankowych – 122 528,44 zł.

Ogó łem przy cho dy WIL za 2020 r. wy nio -
sły 3 239 030,70 zł, co sta no wi 98,13% kwo ty pla -
no wa nej tj. 3 300 700,00 zł.

Kosz ty ogó łem za 2020 r. wy nio sły
2 800 399,20 zł tj. 81,35% kwo ty za pla no wa nej
w bu dże cie tj. 3 442 319,00 zł.

Woj sko wa Izba Le kar ska w War sza wie za
rok 2020 osią gnę ła do dat ni wy nik fi nan so wy
w kwo cie 438 631,50 zł.

Na dzień 31 grud nia 2020 r. łącz ny stan środ ków
pie nięż nych wy niósł: 10 005 039,06 zł, z cze go:
• Kasa – 7577,70
• Bank PKO – 4 597 487,55
• Bank Millenium S.A. – 5 399 973,81

Ma ją tek Woj sko wej Izby Le kar skiej w War sza wie
w po sta ci war to ści nie ma te rial nych i praw nych,
środ ków trwa łych na dzień 31 grud nia 2020 r.,
przed sta wia się na stę pu ją co:

war tość brut to 230 177,60
w tym:
• wartości niematerialne i prawne 45 950,42
• środki trwałe

– urządzenie techniczne 155 938,42
• środki trwałe – wyposażenie 28 288,76

stan umorzenia 227 490,18
w tym:
• wartości niematerialne i prawne 45 950,42
• środki trwałe

– urządzenie techniczne 153 251,00
• środki trwałe

– wyposażenie 28 288,76

wartość netto 2687,42
w tym:
• wartości niematerialne i prawne —
• środki trwałe

– urządzenie techniczne 2687,42
• środ ki trwa łe  – wy po sa że nie —

Ko mi sja Re wi zyj na Woj sko wej Izby Le kar skiej
nie stwier dza uchy bień w pro wa dze niu dzia łal no ści
fi nan so wej Woj sko wej Izby Le kar skiej.

Usta lo ny na 2020 r. bu dżet re ali zo wa ny był zgod -
nie z je go za ło że nia mi.

Ko mi sja spraw dzi ła i oce ni ła Spra woz da nie
Fi nan so we Woj sko wej Izby Le kar skiej spo rzą -
dzo ne na ko niec ro ku ob ra chun ko we go tj.
na dzień bi lan so wy 31.12. 2020 r.

Woj sko wa Izba Le kar ska spo rzą dza spra woz da -
nie fi nan so we z uwzględ nie niem uprosz czo nych za -
sad prze wi dzia nych w usta wie o ra chun ko wo ści dla
jed no stek mi kro tj. z za sto so wa niem art. 46 ust. 5
pkt. 4, art. 47 ust.4 pkt. 4, art. 48 ust. 3, art. 48a
ust. 3, art.48 ust. 4 oraz art.49 ust. 4, je śli wy ka za ne
w rocz nym spra woz da niu da ne nie prze kra cza ją
pro gów wy ka za nych w art. 3 ust. 1a ww. usta wy.

Spra woz da nie spo rzą dzo ne jest tak że zgod nie
z uchwa łą RL nr 3685/18/VII z dnia 15 mar ca 2018 r.
w spra wie przy ję cia uprosz czo nych za sad spo rzą -
dza nia spra woz dań fi nan so wych prze wi dzia nych
dla jed no stek mi kro oraz za łącz ni ka do ww. uchwa -

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Wojskowej
Izby Lekarskiej za rok 2020

Sprawozdania
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ły do ty czą ce go ak tu ali za cji do ku men ta cji opi su ją -
cej przy ję te za sa dy ra chun ko wo ści oraz Uchwa ły
nr 1/18/VIII XXXVI Spra woz daw czo -Wy bor cze go
Zjaz du Le ka rzy z dnia 17 mar ca 2018 r. w spra wie
za sad go spo dar ki fi nan so wej Woj sko wej Izby Le -
kar skiej

Przed sta wia jąc po wyż sze Ko mi sja Re wi zyj na po -
zy tyw nie opi niu je Spra woz da nie Fi nan so we WIL

za 2020 r. i wnio sku je do Zjaz du o udzie le nie ab so lu -
to rium Ra dzie Le kar skiej Woj sko wej Izby Le kar skiej.

Le szek HAUS
Se kre tarz Ko mi sji Re wi zyj nej WIL

Krzysz tof HAŁASA
Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej WIL

Symbol
Konta Wyszczególnienie Projekt budżetu 2021 r.

70 DOCHODY 3 126 000

70–0 Przychody z działalności samorządowej 3 126 000

70–01 dotacje MON 551 000

70–02 składki członkowskie 2 540 000

70–04 Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 20 000

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

40 KOSZTY 3 078 401

40A Koszty zadań przejęt. od adm. 634 225

40A1 koszty prowadz. rej. lek. i wydaw. praw wyk. zaw. 142 883

40A2 koszty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lek. 149 546

40A3 koszty Sądu Lekarskiego 254 562

40A4 koszty rejestracji prywatnych praktyk lekarskich 87 234

40S Koszty działalności samorząd. 2 405 391

40S1 koszty ogólno – samorządowe 2 158 821

40S3 koszty wydaw. „Skalpela” 246 570

40G Koszty pozostałych zadań 38 785

40G2 koszty Komisji Bioetycznej 38 785

Ogólny Projekt budżetu
Wojskowej Izby Lekarskiej na 2021 r.

Sprawozdania
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40 Koszty 3 078 401 2 405 391 2 158 821 246 570 634 225 142 883 149 546 254 562 87 234 38 785

410 Amortyzacja 10 140 8 658 8 658 0 1 482 0 0 0 1 482 0

411 Amortyzacja środków
trwałych 10 140 8 658 8 658 0 1 482 0 0 0 1 482 0

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

420 Zużycie materiałów 29 200 17 000 17 000 0 12 200 4 500 1 500 5 000 1 200 0

421 Zużycie mat. 27 200 15 000 15 000 0 12 200 4 500 1 500 5 000 1 200 0

422 Zakup literatury i wydawnictw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0

430 Usługi obce 472 800 382 160 186 160 196 000 90 240 23 900 18 000 27 900 20 440 400

431 Telekomunikacyjne 19 800 10 000 10 000 0 9 800 2 500 2 500 2 500 2 300 0

432 Pocztowe 64 740 54 000 18 000 36 000 10 740 3 000 3 000 4 000 740 0

433 Poligraficzne 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0

434 Remontowe 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0

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

436 Komunalne 186 200 121 500 121 500 0 64 700 17 400 12 500 17 400 17 400 0

437 Bankowe 4 900 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 400

438 Szkoleniowe 8 000 3 000 3 000 0 5 000 1 000 0 4 000 0 0

439 Inne 25 660 25 660 25 660 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0

440 Wynagrodzenia 1 266 853 814 974 771 774 43 200 430 679 100 161 110 434 166 185 53 899 21 200

441 Wyn. z tyt umowy o pracę 752 571 435 371 435 371 0 306 000 67 824 68 976 120 816 48 384 11 200

442 Wyn.z tyt.prac zlec.o dzieło i
honoraria 350 700 248 500 205 300 43 200 92 200 25 200 34 500 32 500 0 10 000

443 Wyn.z tyt.świadczeń
urlopowych 15 510 7 755 7 755 0 7 755 1 551 1 551 3 102 1 551 0

444 Nagrody jubileuszowe 18 007 18 007 18 007 0 0 0 0 0 0 0

446 Nagrody, zapomogi,
odprawy 71 000 71 000 71 000 0 0 0 0 0 0 0

447 Wynagrodzenie roczne 59 065 34 341 34 341 0 24 724 5 586 5 407 9 767 3 964 0

Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szczegółowy Projekt Budżetu
Wojskowej Izby Lekarskiej na 2021 rok

Sprawozdania
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450 Świadczenia 198 608 131 899 124 529 7 370 64 524 14 322 14 512 25 477 10 213 2 185

451 Świad. na rzecz prac. ZUS 198 608 131 899 124 529 7 370 64 524 14 322 14 512 25 477 10 213 2 185

460 Koszty podróży 15 600 12 500 12 500 0 3 100 0 3 100 0 0 0

461 Koszty podróży 6 500 6 000 6 000 0 500 0 500 0 0 0

469 Ryczałty benzynowe 9 100 6 500 6 500 0 2 600 0 2 600 0 0 0

Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

470 Pozostałe koszty 452 200 405 200 405 200 0 32 000 0 2 000 30 000 0 15 000

471 Koszty Zjazdu Budżetowego 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0

472 Koszty posiedz.RL, SL,
RZOZ, KB +catering 117 000 70 000 70 000 0 32 000 0 2 000 30 000 0 15 000

473 Koszty reprezentacyjne 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0

474 Ubezpieczenie OC 100 000 100 000 100 000

475 BHP 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0

476 „LW”, kalendarz 44 000 44 000 44 000 0 0 0 0 0 0 0

477 Zapomogi, nagrody, inne
wsparcia finans. 114 000 114 000 114 000 0 0 0 0 0 0 0

479 Inne koszty (komuptery,
naprawa sprzętu) 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0

480 Odpisy i wsparcja finansowe 633 000 633 000 633 000 0 0 0 0 0 0 0

481 Odpis na NIL 15% sc. 354 000 354 000 354 000 0 0 0 0 0 0 0

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

483 Komisja Młodych Lekarzy 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0

484 Komisja Historyczna 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0

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

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

487 Komisja Etyki,Pełnom.ds.
zdrowia lek./lek. dent. 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0

488 Komisja Kształcenia i Nauki,
ODZ lek/lek.dent. 180 000 180 000 180 000 0 0 0 0 0 0 0

489 Inne Dotacje 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0

Sprawozdania
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Z redakcyjnej poczty…
Ad vo cem…

(do ty czy tek stu ko le gi Zie mo wi ta Bud ka
opublikowanego w Skalpelu nr 2/2021).

Sza now ny Pa nie Dok to rze
Nie chcąc za głę biać się w me an dry od po wie dzi

ko le gi z tej sa mej przy chod ni, gdzie pra cu je my
w kom plet nie róż nych spe cja li za cjach, po wiem tyl -
ko, że au tor ano ni mo wy jed ne go z tek stów wy to czo -
nych na czo łów ce „Zy go ta to nie nor ma tyw ny
do ro sły” roz wie sza po dob nej tre ści ba ne ry na więk -
szo ści ulic mia sta, miej sca na szej pra cy – Ole śni cy,
ale rów nież w in nych mia stach Pol ski. W Ole śni cy
jed nak że re gu lar nie po ja wia ją się na głów nych do -
lo to wych uli cach ba ne ry z za krwa wio ny mi pło da mi,
na wo łu ją ce kie ru ją ce go obec nie ole śnic kim od dzia -
łem dok to ra J. (per so nal nie sic!) py ta niem – ile jesz -
cze za bi je dzie ci na swo im od dzia le. Nie dzi wi mnie
więc ten cy tat…

Od pra wie 30 lat pra cu ję ja ko gi ne ko log – po łoż -
nik, a w tym hi sto rycz nym mie ście już pra wie 20 i do -
sko na le orien tu ję się w sy tu acji mo jej bran ży, ale
i nie tyl ko w niej. Chciał bym więc tak po pro stu za -
py tać, skąd pan dok tor czer pał swo je prze my śle nia
na te ma ty:
1. usunięcie ciąży pochodzącej z gwałtu

a stan/sposób (bo tego nie dookreślono) terapii
u zgwałconej kobiety?

2. trauma matki po terminacji chorego płodu (bo to
nie jest jeszcze dziecko panie doktorze),
a trauma po śmierci – jakiej, śródmacicznej czy
tuż po urodzeniu, czy po okresie dramatycznej,
z góry skazanej na niepowodzenie, walki o każdy

dzień życia, która mogłaby być w normalnej
etyczno-moralnej postawie traktowana jako
„terapia uporczywa”?

Py tam dla te go, że te mat osła wio nej „klau zu li su -
mie nia” ja ko orę ża prze ciw he re tyc kim po my słom
lu dzi, od daw na le ży mi na ser cu i za wsze dzi wi ło
mnie to, cze mu le ka rze in nych spe cjal no ści zaj mu -
ją się tą te ma ty ką nie ma jąc z nią do czy nie nia we
wła snych ga bi ne tach… Ja ko cie ka wost kę opo wiem
fakt z mo je go wła sne go ży cia. Kie dyś, na po sie dze -
niu Ko mi sji Ety ki NRL, gdzie by łem go ściem ja ko
ów cze sny Prze wod ni czą cy na szej KE (bez pra wa
gło su) za da łem, wal czą cym jak lwy o tę klau zu lę
dys ku tan tom, a by ło już po uza sad nie niu wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i cho dzi ło o trans po zy -
cję te goż na nasz Ko deks Ety ki Le kar skiej, jed no
pro ste py ta nie – kto na sa li jest gi ne ko lo giem i ko -
go to do ty czy … by łem je dy ny i bez pra wa gło su.
Kur ty na.

In ne wąt ki wy po wie dzi po mi nę sto sow nym mil -
cze niem, bo to jest już dys ku sja po za bran żo wa i nie
chcę być tu ko re spon den tem. Po zwo lę so bie jed nak
na wy ją tek, do ty czą cy wy łącz nie jed nej czę ści, dość
spo koj nej emo cjo nal nie, czy li „w Pol sce by ła i jest
do pusz cza na oraz sza no wa na róż no rod ność”, by za -
dać jesz cze jed no py ta nie:

Czy zna pan dok tor ko goś, kto tym ra zem jest tu
aku rat praw dzi wie „nie nor ma tyw ny”, któ re mu się
w tym kra ju świet nie po wo dzi i jest sza no wa nym oby -
wa te lem z peł ny mi pra wa mi?

Po zdra wiam tym ra zem z Wro cła wia

lek. Ar tur Płach ta
Spe cja li sta po łoż nic twa i gi ne ko lo gii
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W tym trud nym dla nas wszyst kich cza sie, war -
to wra cać wspo mnie nia mi do te go co choć by
na chwi lę po zwa la za po mnieć o wszel kich nie do -
god no ściach i wspól nych pro ble mach.

Łzy, wzru sze nie i wiel ka ra dość. Ta kie emo cje za -
pew ni li woj sko wi mu zy cy pa cjen tom i pra cow ni kom
105. Kre so we go Szpi ta la Woj sko we go. We wto rek 22
grud nia 2020 r. od był się wy jąt ko wy kon cert. Par king

pod szpi ta lem za ję li ar ty ści z Or kie stry Woj sko wej
w Ża ga niu, któ rzy po sta no wi li z oka zji Świąt Bo że go
Na ro dze nia swo ją mu zy ką i pięk ny mi ko lę da mi do -
dać otu chy i na dziei wszyst kim tym, któ rzy w tym
szcze gól nym cza sie bę dą mu sie li po zo stać w szpi ta -
lu, z da la od swo jej ro dzi ny i bli skich.

Ini cja to rem tak nie co dzien ne go wy da rze nia był
Pan Pa weł, pu zo ni sta Or kie stry Woj sko wej, któ ry
sam za cho ro wał na Co vid -19 i do strze ga jąc jak
cięż ka jest to cho ro ba, wraz ze swo imi ko le ga mi
i ko le żan ka mi z ze spo łu, po sta no wi li wszyst kim pa -
cjen tom umi lić po byt w szpi ta lu. A tak że w ten
szcze gól ny spo sób zło żyć po dzię ko wa nia dla pra -
cow ni ków woj sko wej służ by zdro wia, któ rzy nie -
ustan nie, od wie lu mie się cy wal czą o ży cie i zdro wie
cięż ko cho rych pa cjen tów.

– Woj sko Pol skie po raz ko lej ny po ka za ło, że po -
tra fi. Dzię ku ję w imie niu swo im, pra cow ni ków i na szych
pa cjen tów – po wie dział płk lek. med. Ar tur Lip czyń ski,
Ko men dant 105. Kre so we go Szpi ta la Woj sko we go,
dzię ku jąc człon kom ze spo łu za ten wspa nia ły gest.

Wspól na ko lę da w tym ad wen to wym cza sie po -
łą czy ła cho rych, ozdro wień ców i wszyst kich, któ rzy
na każ dym fron cie, me dycz nym i nie me dycz nym,
dziel nie mie rzą się z ob ja wa mi epi de mii.

mgr Ju sty na Wró bel -Gą dek
Rzecznik Prasowy 105. Kresowego Szpitala

Wojskowego  w Żarach

23.12.2020 r.

Kolędy i pastorałki rozbrzmiały
pod szpitalem

Fot. J. Wróbe-Gądek/ RP 105. KSzW

Fot. mjr A.Pinkowski / 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej
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Ma rzec na WAM-ie był to czas już po se sji, któ ra
zwy cza jo wo by ła mniej ob cią ża ją ca i ła twiej sza niż let -
nia kam pa nia eg za mi na cyj na. Już opa dły emo cje
po zda nych eg za mi nach, za czy na ła się cięż ka, sys -
te ma tycz na pra ca na ko lej nych za ję ciach. Wie czo ry
zaś na dal by ły dłu gie, a po go da czę sto nie za chę ca -
ła do wy pa dów w ple ner. Pa mię tam ten czas ja ko
okres dłu gich noc nych dys put z ko le ga mi o wszyst -
kim: o ży ciu, o ko bie tach, o po li ty ce, o na szych po -
glą dach na świat. Mia łem szczę ście współ dzie lić ten
czas z ludź mi o bar dzo róż nym spoj rze niu na ota cza -
ją cą nas rze czy wi stość. Po wo do wa ło to, że na sze po -
le mi ki czę sto by ły bar dzo go rą ce, a emo cje się ga ły
nie kie dy ze ni tu. Pa mię tam też, mo że ide ali zu ję mo je
wspo mnie nia, że by ły one przede wszyst kim me ry to -
rycz ne. Każ dy z nas chciał prze cią gnąć ad wer sa rza
na swo ją stro nę, uni ka li śmy jed nak jak ognia po glą -
dów skraj nych, a przede wszyst kim po pu li stycz nych.
Wiem, że mo że „pod jeż dża” to nie pa mię cią wstecz -
ną, ale tak to pa mię tam, al bo chcę tak to pa mię tać.

Jed no jest pew ne, na wet naj bar dziej za żar ta
dys ku sja ko niec koń ców, naj czę ściej na stęp ne go
dnia, gdy w na szych ży łach pły nę ła już tyl ko i wy -
łącz nie krew, koń czy ła się, a my po zo sta wa li śmy
świet ny mi kum pla mi. Dzię ki te mu po dziś dzień
utrzy mu ję z ko le ga mi kon tak ty. Na dal po tra fi my ze
so bą roz ma wiać, po le mi zo wać i da rzyć nie usta ją cą
sym pa tią oraz sza cun kiem. Mam na dzie ję, że i wy
ma cie ta kich ko le gów z WAM-u.

Tym ra zem chcę was więc wcią gnąć w ko lej ną
po le mi kę o wi nie. Czy to, co wam za pro po nu ję, bę -
dzie wa szym wy bo rem na któ ryś z wie czo rów? Może
po spró bo wa niu stwier dzi cie, że to nie wasza baj ka.
Mam jed nak na dzie ję, że na dal ra zem sią dzie cie
do wi na, każ dy do swo je go, i da lej bę dzie cie dys ku -
to wać, wy mie niać się po glą da mi, a nie slo ga na mi,
czy też opi nia mi, któ re nie zno szą sprze ci wu i przez
dys ku tan tów są uzna wa ne za praw dy ob ja wio ne.

Tym ra zem wy bie rze my się do To ska nii. Te go
pięk ne go, na po zór bez pro ble mo we go re gio nu tu -
ry stycz ne go. Nie bę dę wam pi sał o Chian ti w słom -
ko wej bu tel ce, bo to jest jak di sco po lo tam tej szych
win. Mo że nie tak bez kom pro mi so wo pro mo wa ne
jak ta mu zy ka w te le wi zji za nasz abo na ment w Pol -
sce. Na wet nie o chian ti Clas si co, ani Ri se rva, czy
Gran Se le zio ne, choć one war te są osob ne go ar ty -
ku łu. Przy rze kam, że kie dyś jesz cze o nich na pi szę,
oczy wi ście jak bę dzie cie chcie li jesz cze mnie czy -

tać. Dziś opo wiem wam o eks tra kla sie To ska -
nii – Bru nel lo di Mon tal ci no.

Wi no to jest to po wym wi nem te go re gio nu
i na pew no na le ży do naj lep szych win Włoch. Je go
hi sto ria nie jest zbyt dłu ga, się ga 1888 ro ku, kie dy
to Fer ruc cio Bion di -San ti zro bił pierw sze współ cze -
sne bru nel lo. Trze ba jed nak pa mię tać, że wy śmie -
ni te wi na z oko lic Mon tal ci no by ły zna ne już w 1831
ro ku, a Cle men te San ti w dru giej po ło wie XIX wie ku
wy od ręb nił klon san gio ve se o na zwie gros so (zwa -
ny nie kie dy też bru nel lo). Na le ży wspo mnieć, że
bru nel lo jest je dy nym wi nem w To ska nii, któ re ma
wpi sa ne w wy ma ga niach ape la cyj nych, że mu si po -
wsta wać w 100% z san gio ve se.

Po cząt ko wo wi na po wsta wa ły rzad ko
(1891,1925,1945). W la tach 60-tych XX wie ku dzia -
ła ło za le d wie 11 pro du cen tów bru nel lo. Sta tus DOC
re gion otrzy mał 1966 ro ku, zaś naj wyż szą kla sę
DOCG do pie ro w 1980 ro ku. Obec nie dzia ła oko -
ło 200 wi niar ni pro du ku ją cych ten tru nek. To wła śnie
ja wi się jed nym z pro ble mów re gio nu. Nie jest on
z gu my i naj lep szych par ce li jest jak na le kar stwo,
nie da się ich mno żyć.

Wi no to mo że być wy pusz czo ne na ry nek do pie -
ro 4 la ta od zbio rów, z cze go mu si doj rze wać co naj -
mniej 2 la ta w dę bo wej becz ce i 4 mie sią ce
w bu tel ce. W wer sji ri se rva okres ten wy dłu ża się
do 5 lat. Jed nak naj le piej pić je co naj mniej 10 lat
od zbio rów, a naj lep sze z nich mo gą prze trwać
w do sko na łej for mie 25–50 lat. Rocz nik 2015, któ ry
po ja wił się na skle po wych pół kach w stycz niu 2020,
jest okre śla ny ja ko zna ko mi ty. Mo że war to już te raz
ku pić ta kie wi no i po cze kać chwi lę, oczy wi ście prze -
cho wu jąc pie czo ło wi cie, w od po wied nich wa run -
kach ta ko wą bu tel kę. Ona z ca łą pew no ścią
wy na gro dzi wam cier pli wość i za kil ka lat, przy wy -
jąt ko wej oka zji, spra wi wam mnó stwo ra do ści.

Na te raz zaś pro po nu ję skosz to wać młod sze go
bra ta bru nel lo, i co za tym idzie znacz nie tań sze -
go – wi no Ros so di Mo na tal ci no (ma rów nież swo -
ją ape la cje DOC). Wi no to jest tak że ro bio ne w 100%
z san gio ve se. Jest ono jed nak kró cej sta rzo ne (przy -
naj mniej rok), a doj rza łość osią ga po 1–3 la tach
i cha rak te ry zu je się niż szym po ten cja łem sta rze nia
oraz niż szym al ko ho lem i eks trak tyw no ścią.

Czym sma ku je bru nel lo? Wie le w nim aro ma tów
cze re śni, wi śni, je żyn, su szo nych ziół, ale też skór,
czy li ści ty to niu. Wi no to ma wy so ką kwa so wość,

Ve ni, vi di, vi num (cz. XXVII)
Wi no jest to le ran cyj ne
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wy ra zi ste garb ni ki, ale przede wszyst kim bar dzo do -
brą struk tu rę i dłu gi fi nisz. To wy śmie ni te wi no wy -
ma ga so lid ne go je dze nia. Ide al na bę dzie dzi czy zna,
pie czeń wo ło wa, stek z T -bo na, ale naj le piej la bi -
stec ca al la fio ren ti na, czy li bef sztyk flo renc ki. Mo gą
być też fla ki po flo renc ku po sy pa ne to skań skim pe -
co ri no. Wi no to jed nak jest tak „zna czą ce”, że mo -
że po pro stu war to je wy pić so lo roz ko szu jąc się
je go zło żo no ścią.

Ja ta kie wi no ku pi łem ostat nio w mo im ulu bio -
nym skle pie z wi na mi. Sta ło na pół ce po le wej
od wej ścia. Ostat nio po tej stro nie skle pu ku pu ję
wię cej win, choć po pra wej stro nie też zda rza ją się
oka zy, któ re pró bo wa łem. Trze ba przy znać, że
ostat ni mi cza sy (mo że to tyl ko zbieg oko licz no ści)
czę ściej ku pu ję wi na po le wej stro nie skle pu, są lep -

sze al bo po pro stu mi bar dziej sma ku ją. Tak na -
praw dę, to dla mnie przede wszyst kim li czy się, że -
by wi no, któ rym mam za miar się ra czyć, by ło do bre,
uczci wie zro bio ne, z po sza no wa niem dla lu dzi, któ -
rzy je two rzy li i ro bio ne dla każ de go, któ ry chce je
spró bo wać, bez wzglę du na na ro do wość, wy zna nie
czy świa to po gląd. Wi no to prze cież bal sam na na -
szą du szę. Czło wiek to zaś nie tyl ko układ ko ści,
ścię gien i pa ru na rzą dów we wnętrz nych, ale (oczy -
wi ście mo im skrom nym zda niem) przede wszyst kim
ro zum, zdol ny do kry tycz ne go my śle nia i em pa tycz -
na du sza.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM

1.02.2021
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Ko cha ny Jac ku!
Dzień 11 wrze śnia ko ja rzył się nam z ata ka mi

na World Tra de Cen ter w No wym Jor ku, ale dziś ko -
ja rzy się nam też z Two im strasz nym wy pad kiem
pod Sie mia ty cza mi.

A wy da je się, że to by ło tak nie daw no, kie dy się
po zna li śmy, kie dy 41 lat te mu ukoń czy li śmy stu dia
me dycz ne w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej im.
gen. dyw. prof. Bo le sła wa Sza rec kie go.

Lo sy rzu ci ły nas do róż nych jed no stek woj sko -
wych, ale za wsze utrzy my wa li śmy ze so bą kon takt.
Two je odej ście przy po mnia ło mi na szą mło dość,
stu dia, a przede wszyst kim ka drę na uko wą, wspa -
nia łych pro fe so rów i wy cho waw ców w Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej, któ rzy nas wy cho wa li
i ukształ to wa li na do brych i od po wie dzial nych le ka -
rzy. Na le że li do nich: płk prof. Boh dan Wró blew ski,
do sko na ły or to pe da, etyk, by ły wię zień Obo zu Za -
gła dy w Oświę ci miu, płk prof. Bro ni sław Ko złow ski,
płk prof. Kry stian Żo łyń ski i do dzi siaj czyn ny za wo -
do wo płk prof. Zbi gniew Dud kie wicz.

Z ogrom nym sen ty men tem wspo mi nam, Jac ku
na szą wspól ną pra cę w Cen tral nym Szpi ta lu Kli nicz -
nym Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej przy ul. Sza -
se rów w War sza wie i tro skli wą, wręcz oj cow ską
opie kę, ja ką ota cza li nas pro fe so ro wie: Do nat Tyl -
man, An drzej Ka lew ski, Wie sław Si wek a tak że
do dziś czyn ni za wo do wo pro fe so ro wie: Krzysz tof
Kwiat kow ski i Woj ciech Mar czyń ski.

Wspo mi nam czę sto rów nież Two je go naj bliż sze -
go przy ja cie la, do sko na łe go or to pe dę płk. dr. Mi -
cha ła Ziół ka, któ ry rów nież przed wcze śnie od szedł.
Tra dy cje me dycz ne kon ty nu ują dwaj sy no wie Mi -
cha ła – Ku ba i To mek, któ rzy tak że zo sta li or to pe -
da mi woj sko wy mi.

By łeś Jac ku ko cha ją cym i bar dzo tro skli wym
mę żem, oj cem i dziad kiem, ema no wa ła z Cie bie
ogrom na czu łość do bli skich. Ja ko le karz by łeś bez -

in te re sow ny, su mien ny, bar dzo życz li wy i wraż li wy
na cier pie nia dru gie go czło wie ka. Swo im pa cjen tom
od da wa łeś swo je ser ce i po świę ca łeś ca łe za in te re -
so wa nie.

Po sia da łeś ogrom ną wie dzę i do świad cze nie,
jed nak na za wsze po zo sta łeś bar dzo skrom nym
czło wie kiem. By łeś oso bą nie zwy kle pra wą, uczci -
wą, szla chet ną – te ce chy świad czą o war to ści czło -
wie ka i rzu tu ją na oso bo wość in nych lu dzi. Waż ne
są prze cież dni, któ rych nie zna my, waż ni są Ci, któ -
rych ko cha my i waż ny jest czas, któ ry upły wa i nikt
nie wie, kie dy się za trzy ma…

Kul tu ra, ele gan cja, wraż li wość i ser decz ność – to
ce chy, któ re wszy scy bę dzie my z To bą utoż sa miać.
W świe cie peł nym an ta go ni zmów, nie pew no ści, za -
wi ści i nie po ko ju swo ją oso bo wo ścią i za cho wa -
niem wpro wa dza łeś spo kój, zro zu mie nie, po tra fi łeś
ła go dzić wszel kie kon flik ty, udo wad nia jąc wszyst -
kim pa cjen tom, jak są dla Cie bie waż ni.

Nasz wiel ki po eta Cy prian Ka mil Nor wid twier -
dził, że z naj waż niej szych war to ści te go świa ta po -
zo sta nie tyl ko po ezja i do broć, ale zna jąc Cie bie
je stem prze ko na ny, że zo sta nie przede wszyst kim
mi łość, któ ra po tra fi ni we lo wać wszel kie nie do sko -
na ło ści, zwy cię żyć każ de zło i przy bli żać nas
do dru gie go czło wie ka.

Od sze dłeś, a w na szych ser cach zo sta ła ogrom -
na tę sk no ta i na dzie ja, że kie dyś jesz cze się spo tka -
my. Ostat nie po że gna nie, ko cha ny Jac ku po ka za ło,
jak wiel ką wdzięcz no ścią, ser decz no ścią i sym pa -
tią ob da rza li Cię pa cjen ci, a Ty im swo im za cho wa -
niem, za an ga żo wa niem i ca łym ży ciem uczu cia te
od wza jem nia łeś. Two je ży cie Jac ku zo sta wi ło trwa -
ły ślad w na szych ży cio ry sach.

Ma rek Ku lej
or to pe da, przy ja ciel Jac ka

(XVI Kurs WAM)

„Ci sza wcze snej je sie ni…”

Pamięci ppłk. lek. Jacka Białokozowicza
– specjalisty ortopedii i rehabilitacji medycznej
„Na tra fi łem na to prze cho dząc uli cą i wy da ło mi się jak
wy ja wio ne ludz kie prze zna cze nie.

Ale nie mia ło na zwy i przy po mnia ła mi się in na ta ka chwi la dla
któ rej słów szu ka łem aż zna la złem po dwu dzie stu la tach.

Za cznę te raz na no wo i dą żyć bę dę na ja wie i we śnie, tyl ko
że ty ra zem, jak my ślę, po wie stop koń czą cy się czas”.

(Cze sław Mi łosz „Na tra fi łem na to”)
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– W r. 1809 zaj mu je już sta no wi sko Na czel ne go
Ap te ka rza Wojsk Księz twa War szaw skie go. W r. 1810
przy jął udział w prze tło ma cze niu z fran cu skie go
i opra co wa niu, sto sow nie do po trzeb, książ ki p. t.
„Prze pi sy Le karstw dla Szpi ta lów Woj ska Pol skie go”,
wspól nie z La fon ta inem i Ber gon zo nim. W r. 1810 Gu -
de it za jął sta no wi sko In spek to ra Ge ne ral ne go Służ -
by Zdro wia, z przy dzie le niem do szta bu głów ne go,
speł nia jąc jed no cze śnie obo wiąz ki Na czel ne go Ap -
te ka rza W. Pol skie go. Gdy w r. 1809 po wo ła no do ży -
cia szko łę le kar sko -far ma ceu tycz ną pod na zwą
„Wy dział Aka de micz ny Na uk Le kar skich”, Gu de it po -
ło żył ofia rą swą pod wa li nę pod bi blio te kę szko ły.
Gude it był wła ści cie lem do mu, w któ rym po sia dał ap -
te kę. Po śmier ci żo ny, Elż bie ty, cór ki Ja na Się ga,
wstą pił po raz wtó ry w związ ki mał żeń skie z Lu dwi ką
z Goul le fów. Upa da ją cy na zdro wiu, od dał w r. 1813
ap te kę pod za rząd Teo do ra He in ri cha (ale nie prze -
szko dzi ło mu to w tro skli wym zaj mo wa niu się wy -
cień czo ny mi od wro tem spod Mo skwy far ma ceu ta mi
woj sko wy mi i z ca łą pew no ścią ura to wał ży cie Ka ro -
lo wi Eichle ro wi)25, któ ry w jed nej z ko re spon den cyi
z czcią wiel ką o nim się wy ra ża. W r. 1818 już nie żył.
Ap te kę pro wa dzi ła wdo wa, a w r. 1842, po jej zgo nie,
kie ru nek in te re sów ob jął syn, Jan Gu de it. Po pio ły Gu -
de ita spo czę ły na cmen ta rzu ewan gie lic kim…”26.

W dzie jach te go far ma ceu ty na tra fia my jed nak
na pe wien fakt, któ ry po mi ja mil cze niem Ka zi mierz
Wen da. Otóż, o czym wspo mi na Fran ci szek Gie -
droyć, zo stał on po zba wio ny swo ich funk cji wy ro -
kiem są du woj sko we go dy wi zji I dnia 5.06.1812
ro ku27. Tą sa mą in for ma cję zna leźć moż na u Bro ni -
sła wa Gem ba rzew skie go28, na to miast Zo fia Lech,
nie po da jąc przy tym źró dła pi sze, iż mia ło to miej -
sce 5.05.1812 ro ku (tu nie moż na wy klu czyć błę du
ze cer skie go), zaś Jan Bo gu mił Gu de it zo stał tyl ko
zwol nio ny z zaj mo wa ne go sta no wi ska, po czym za -
jął się pro wa dze niem wła snej ap te ki29.

Co mo gło być te go przy czy ną? Są dy woj sko we
orze ka ły na ogół w spra wach bar dzo po waż nych.
Aby po znać za kres ich dzia ła nia, wy star czy za po -
znać się z obo wią zu ją cy mi na te re nie Księ stwa War -
szaw skie go „Ar ty ku ła mi Woj sko wy mi”30, któ re
sta no wi ły pod sta wę do po wo ły wa nia te go gre mium.
Jest to tym bar dziej trud ne do wy ja śnie nia, iż me dy -
cy woj sko wi, a więc i far ma ceu ci, choć no si li za -
czerp nię ty z Fran cji ty tuł of fi cier de san te31 nie by li
ofi ce ra mi stric te sen su. W związ ku z tym, ow szem

do ty czy ły ich pa ra gra fy „Ar ty ku łów…”, lecz przede
wszyst kim ogól ne. Te są za war te w ostat nim, ósmym
ty tu le (ta kim mia nem okre śla no pod ów czas roz dział)
„O nie po słu szeń stwie woy sko wym”32 od no szą cym
się do dzia łań po dej mo wa nych w przy pad ku ogło -
sze nia po go to wia wo jen ne go. Moż na tam m.in.
prze czy tać: na ko niec ie że li by to był Urzęd nik (tym
mia nem czę sto z do da niem okre śle nia zdro wia ty tu -
ło wa no le ka rzy) al bo przy wią za ny do woy ska, bę -
dzie po zba wio ny swe go urzę du i uka ra ny
ied no mie sięcz nym wię zie niem33. Ewen tu al nie ta ką
sen ten cję wy ro ku moż na na wet za ak cep to wać, gdyż
w 1812 ro ku ow szem czy nio ne by ły in ten syw ne
przy go to wa nia do dzia łań zbroj nych, ale przy pusz -
czal nie spra wa to czy ła się już wcze śniej i w tym że
ro ku mia ła tyl ko swój fi nał.

Cóż za tym mo gło wpły nąć na tak su ro we orze -
cze nie?

Da nych bez po śred nich jest nie zwy kle ma ło,
gdyż, nad czym ubo le wał już Fran ci szek Gie droyć,
ar chi wa woj sko we Szpi ta la Ujaz dow skie go nie ist -
nie ją. Ale, za po zna jąc się z in for ma cja mi o far ma -
ceu tach, ja cy słu ży li wów czas w ar mii Księ stwa
War szaw skie go i któ re on sam zgro ma dził w za koń -
cze niu swo jej pra cy za ty tu ło wa nym „Ro do wo dy”34

czę sto moż na na tra fić na no tat kę o nad uży wa niu
przez nich al ko ho lu. In for mo wał o tym m.in. ap te -
karz dy wi zji II Szy mon Skul ski w ra por cie, ja ki zło -
żył Le opol do wi La fon ta ine35. On sam rów nież
bo ry kał się z tym pro ble mem wśród per so ne lu ap -
te ki przy la za re cie w Lu bli nie. Ma ło, je den z do ku -
men tów do no sił na wet, iż któ ryś z far ma ceu tów
ze psu ty oko licz no ścia mi i nie wy strze ga niem się złej
kom pa nii do te go stop nia w na łóg pi jań stwa się za -
pu ścił, że w nie do stat ku na po jów go rą cych opiu my
gry zie i nie zdol nym do służ by się sta je37. To mo gło
sta no wić pod sta wę po waż ne go oskar że nia o brak
nad zo ru.

Czy w grę wcho dzi ły in ne przy czy ny jak np. mal -
wer sa cje fi nan so we? Trud no wy klu czyć, choć je śli
Jan Bo gu mił Gu de it na dal utrzy mał dom, ap te kę
oraz za sob ny księ go zbiór, któ rym wspie rał póź niej
utwo rzo ną w War sza wie w 1809 ro ku Szko łę Me -
dycz ną38, przy pusz czal nie nie. Prze ma wia za tym
za pis od po wied nich pa ra gra fów z „Urzą dze nia Szpi -
ta lów”39, po wsta łe go w 1809 ro ku pierw sze go bar -
dzo szcze gó ło we go do ku men tu kom plek so wo
in sty tu cjo na li zu ją ce go woj sko wą służ bę zdro wia

Jan Bogumił Gudeit – farmaceuta
wojskowy Księstwa Warszawskiego (cz. II)
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w Księ stwie War szaw skim. Zgod nie z ich brzmie -
niem mu siał by po kryć po wsta łe bra ki, gdyż od po -
wia dał za to swo im mie niem.

Nie jest wy klu czo ne, iż by ło to po kło sie spra wy,
o któ rej wspo mi nał w swo ich no tat kach Edu ard Bi gnon,
ów cze sny fran cu ski re zy dent w War sza wie peł nią cy tą
funk cję w la tach 1811 i 181340 pi sząc: pe wien ap te karz
woj sko wy prze ko na ny o mal wer sa cję i ska za ny na lat 20
do kaj dan oskar żył swo ich zwierzch ni ków. Je den z ko -
mi sa rzów woj sko wych skom pro mi to wa ny je go ze zna nia -
mi sta wio ny przed są dem wo jen nym uzna ny zo stał
za unie win nio ne go41. De cy zja ta, o czym wspo mi na Ju -
liusz Wil lau me w swo jej pra cy42 mo gła wzbu dzić za strze -
że nia – znów brak jest da nych czy słusz ne – u ge ne ra ła
Jó ze fa Wiel hor skie go i być mo że on, ja ko iż kie ro wał mi -
ni ster stwem woj ny, gdy cho dzi o spra wy ad mi ni stra cyj -
no -go spo dar cze po sta no wił uka rać win ne go.

Przy pusz czal nie, obo wiąz ki – mó wiąc ję zy kiem
współ cze snym – tro chę Ja na Bo gu mi ła Gu de ita
prze ro sły. Nie mógł być wszę dzie i wszyst ko skon -
tro lo wać, tym bar dziej, iż by ły to trud ne po cząt ki
pla no wej or ga ni za cji.

A za słu żył się bar dzo. Pierw szy raz opra co wu jąc
aka pi ty po świę co ne funk cjo no wa niu ap tek woj sko wych
w szpi ta lach, ja kie zo sta ły za miesz czo ne we wzmian -
ko wa nym już „Urzą dze niu Szpi ta lów…”43. Za gad nie nia
te omó wił w roz dzia le 7 no szą cym ty tuł „O ap te ka rzach”
oraz w ko lej nym opa trzo nym nu me rem 8 – „O ap te -
kach”44. Wi dać w nich du żą zna jo mość te ma tu, jak rów -
nież chęć do pa so wa nia wy mo gów do skrom nych
za so bów fi nan so wych, a przed wszyst kim bra ku od po -
wied nio wy kształ co nej ka dry fa cho wej. Przy pusz czal -
nie da ta wy da nia te go do ku men tu spra wiła, iż
Ka zi mierz Wen da w spo rzą dzo nym przez sie bie bio gra -
mie, ja ko da tę uzy ska nia przez Ja na Bo gu mi ła Gu de -
ita ty tu łu in spek to ra po da je wła śnie ten rok.

Po raz dru gi Jan Bo gu mił Gu de it od dał swo je
usłu gi nie zwy kle czyn nie uczest ni cząc w opra co wa -
niu ko lej nej już, po far ma ko pei tzw. ko ściusz kow skiej
wy da nej w 1794 ro ku przez Jac ka Hia cyn ta Dziar kow -
skie go45, ob szer nej i zde cy do wa nie bar dziej szcze gó -
ło wej far ma ko pei woj sko wej. W na głów ku, co
praw da, prze czy tać moż na, iż dzieł ko to zo sta ło prze -
tłu ma czo ne z ję zy ka fran cu skie go, lecz już po bież ne
za po zna nie się z tre ścią po zwa la po sta wić wnio sek,
iż jest to opra co wa nie w peł ni sa mo dziel ne, po wsta -
łe w Pol sce. Naj lep szym do wo dem są wy mie nio ne już
w ty tu le z od mia na mi sto sow nie do kra ju na sze go46.
Za cho wu je ono tyl ko – przy tym tak że nie w ca łej peł -
ni – układ, far ma ko pei fran cu skiej, w wer sji obo wią -
zu ją cej od 1804 ro ku47, a wie le wska zu je na to iż,

przy pusz czal nie au to rom, więc i Ja no wi Bo gu mi ło wi
Gu de ito wi, zna na by ła rów nież mniej ob szer na edy -
cja opu bli ko wa na we Wło szech w 18 06 ro ku48.

Z tej pra cy, a szcze gól nie ze spe cjal nych ta bel
za miesz czo nych w za koń cze niu, wi dać tro skę o za -
opa trze nie far ma ceu tycz ne, szcze gól nie am bu lan -
sów uda ją cych się prak tycz nie na pierw szą li nię.
Zna la zło to swo je prze ło że nie prak tycz ne w cza sie
kam pa nii 1812 ro ku, o czym wspo mi na w swo im pa -
mięt ni ku Ka rol Eichler49.

Czy coś po Ja nie Bo gu mi le Gu de icie po zo sta ło
w wy mia rze fi zycz nym? W bio gra mie spo rzą dzo -
nym przez Ka zi mie rza Wen de moż na zna leźć
wzmian kę, iż miej sce na któ rem zwło ki Gu de ita spo -
czy wa ją z d. 1 stycz nia r. 1920 bę dzie sprze da ne
o ile nie zgło szą się pra wi wła ści cie le50. A jed nak…
moż na coś zna leźć. W pięk nym, choć skrom nym la -
pi da rium tuż przy wschod nim mu rze Cmen ta rza
Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go przy ul. Mły nar skiej
w War sza wie, urzą dzo nym tam w koń cu lat 80-
tych XX wie ku51 zna leźć moż na pły tę za cho wa ną
z gro bow ca, w któ rym spo czy wał na czel ny far ma -
ceu ta Księ stwa War szaw skie go. Jest to rzecz o ty le
cie ka wa i istot na, iż po sta ci tej nie wspo mi na Eu ge -
niusz Szulc w swo jej mo no gra fii po świę co nej tej ne -
kro po lii52.

I zgo dzić się trze ba, iż: ja ko ży we świa dec two,
ten ślad po wi nien ist nieć.

Ma ria J. Tu ros
War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny
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Zachowajmy Ich w naszej pamięci



Zasady uczestnictwa
1. Komisja organizuje konkurs „Praca lekarza w czasie pandemii”.
2. Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej lekarza w czasie pracy w okresie pandemii.
3. Fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: komisjakultury@oilwaw.org.pl

z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” – „Praca Lekarza w czasie pandemii” do dnia 31 marca 2021
do godziny 23:59.

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną fotografię.
5. Komisja rozstrzygnie konkurs do dnia 31 maja 2021 roku i spośród wysłanych fotografii wyłoni trzy

najlepsze i przyzna stosowne nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
6. Nagrody w konkursie przyznaje Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
7. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie, na FB oraz w Pulsie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu fotograficznego w przypadku

wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, a w szczególności gdy w terminie nie
wpłynęło żadne zdjęcie konkursowe.

9. Przesłanie fotografii konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zasad konkursu.
10.Prawa autorskie oraz dane osobowe:

a. Uczestnicy konkursu prześlą zdjęcia, które nie naruszają majątkowych i osobistych praw
autorskich osób trzecich oraz jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń
z innego dzieła.

b. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L119.1), uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie w celu realizacji konkursu,
w celu przekazania nagrody lub upominków, informacji o rozstrzygnięciu konkursu oraz publikacji
imienia i nazwiska na fanpage oraz stronie www Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

c. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana
Nielubowicza. Dane przekazywane przez uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez
Organizatora w celu realizacji Konkursu, w celu przekazania nagrody lub upominków i informacji
o rozstrzygnięciu Konkursu. Dane będą przechowywane przez okres 3 lat, w związku z możliwymi
roszczeniami w sprawach o naruszenie praw autorskich.

d. Uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
oraz w każdym czasie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia
skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email iod@oilwaw.org.pl.

e. Uczestnik Konkursu wysyłając zdjęcie wyraża zgodę na jej publikację oraz wyraża zgodę
na publikację swojego imienia i nazwiska bez odrębnego wynagrodzenia.

f. Głównym celem publikacji jest zaprezentowanie zdjęć Internautom, którzy odwiedzają fanpage
oraz stronę www OIL w Warszawie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać
pod adresem e-mail: komisjakultury@oilwaw.org.pl
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