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Dzień 10 kwietnia 2010 r. dla naszej 
Izby, miał być dniem wyjątkowym, bo 
właśnie w tym dniu zaplanowaliśmy  

uroczyste obchody 20–lecia Odrodzonego Samorządu 
Lekarskiego w Polsce i jednocześnie 20-lecie powstania 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Zaplanowaliśmy, że w godzinach porannych, w sie-
dzibie Izby  odbędzie się tzw. „robocza” część Zjazdu  
a o godz. 14-ej, w pięknej scenerii Teatru Polskiego, rozpocz-
nie  się uroczysta sesja poświęcona naszej Izbie, podczas 
której planowaliśmy uhonorować  zasłużonych działaczy izbo-
wym odznaczeniem – Złotym Znaczkiem BIL. 

Nic nie zapowiadało tragedii. Delegaci bardzo punktualnie 
o godzinie 9-tej stawili się w siedzibie Izby, rozpoczęliśmy 
zjazd kilka minut po 9-tej. Zgodnie z programem Zjazdu, po 
ukonstytuowaniu się Prezydium Zjazdu, przewodnicząca 
Zjazdu kol. Jolanta Firlej–Dobrzańska udzieliła mi głosu, abym 
przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie od ostat-
niego zjazdu wyborczego, który odbył się w listopadzie 2009r. 
Jak tylko skończyłam wystąpienie, na sale obrad  dotarła 
straszna, wręcz porażająca wiadomość o tragedii podczas lą-
dowania  samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. Dość długo 
nie mogliśmy w to uwierzyć.

Niestety tragiczne wiadomości docierały
ze wszystkich stron.

Przerwaliśmy Zjazd, uczciliśmy ofiary tragedii minutą ciszy, 
po kilkuminutowej przerwie Prezydium Zjazdu podjęło decy-
zje o kontynuowaniu części roboczej, ponieważ bardzo ważne 
dla funkcjonowania Izby  było  udzielenie absolutorium  Okrę-
gowej Radzie oraz przyjęcie budżetu na rok 2010. Obradom  
towarzyszyła bardzo smutna atmosfera, nie było nastroju do 
podejmowania dyskusji, chociaż problemów przygotowanych 
do debaty było sporo.

Oczywiście uroczystości popołudniowe w Teatrze Polskim 
zostały odwołane, a  pracownicy Izby powiadomili zaproszo-
nych gości. W większości goście sami dzwonili do Izby i wyra-
żali słowa przepojone głębokim smutkiem i potrzebą oddania 
czci ofiarom tragedii.

Na zakończenie Zjazdu przyjęliśmy żałobne oświadczenie, 
które natychmiast zostało przesłane  na ręce marszałka Sej-
mu Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego 
oraz do lokalnej prasy.

Drogie Koleżanki i Koledzy, zgodnie z obowiązującą ustawą 
o izbach lekarskich jesteśmy zobowiązani do powołania spo-
śród naszych członków lekarza – mediatora, którego działanie 
mediacyjne poprzedzałoby postępowanie przed rzecznikiem 
odpowiedzialności zawodowej. W mojej ocenie osoba media-
tora powinna cieszyć się szacunkiem środowiska, mieć nie-
poszlakowaną opinię, posiadać duża wiedzę i doświadczenie 
zawodowe.

Mediator powinien posiadać osobowość wzbudzającą za-
ufanie, aby móc skutecznie łagodzić spory. Rodzi się pytanie: 
jeśli znajdziemy kogoś tak doskonałego, to czy ta osoba zgo-
dzi się  podjąć to wyzwanie?
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Dwa słowa  
od Naczelnego
Drodzy  
Czytelnicy!

Następną ważną sprawą dla śro-
dowiska jest od dawna zapowiadane 
przez ministra finansów wprowadze-

nie kas fiskalnych.

Oczywiście Naczelna Rada Lekarska 
czyniła starania o wyłączenie lekarzy 
z tego obowiązku, powołując między in-
nymi na fakt, że „ usługi medyczne” nie 
podlegają podatkowi VAT, a zatem nie bę-
dzie możliwości  rozliczania działalności 
jaką posiadają  inne podmioty gospodar-
cze. Niestety minister twardo stoi na sta-
nowisku konieczności wprowadzenia kas 
fiskalnych. Początkowo minister podał ter-
min pierwszy stycznia  2011r., ale wczoraj 
otrzymaliśmy do zaopiniowania rozporzą-
dzenie, w którym pojawił się termin pierw-
szy maja 2011. Nasza wiedza w tej kwestii 
jest dość ograniczona, zatem postanowi-
liśmy w dniu 8 czerwca br. zorganizować 
szkolenie, w którym przedstawiciel izby 
skarbowej przybliży nam problemy rozli-
czeń z fiskusem, a przedstawiciel firmy in-
stalującej kasy opowie nam o technicznej 
stronie tego urządzenia . 

To nie jedyna zmiana  jaką szykuje nam 
ustawodawca. Zgodnie z art. 117 nowej 
ustawy o izbach lekarskich wszyscy leka-
rze muszą ubezpieczyć się od odpowie-
dzialności cywilnej.

W art. 48a ust.1 Ustawy  zapisano, że 
lekarz wykonujący zawód na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej:

1) w zakładzie opieki zdrowotnej
2) w ramach indywidualnej praktyki le-

karskiej, indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki 
lekarskiej

- podlega obowiązkowi ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone przy wykonywaniu czynności 
zawodowych.

Powyższy obowiązek nie dotyczy czyn-
ności zawodowych, których obowiązek 
ubezpieczenia wynika z przepisów o za-
kładach opieki zdrowotnej oraz przepisów 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenia ministra finansów re-
gulujące szczegółowo powyższe kwestie 
zostało kilka dni temu opublikowane. Nasi 
ubezpieczyciele przygotowują  dla nas 
nową ofertę, którą w najbliższym czasie 
zaprezentują. Ustawodawca nie dał nam 
zbyt wiele czasu, bo już 12-go czerwca 
wchodzi obowiązek posiadania OC.

Nieustannie zapraszam Koleżanki i Ko-
legów do uczestniczenia w szkoleniach  
przygotowanych przez Ośrodek Kształ-
cenia Medycznego BIL. Program jest nie-
zwykle bogaty i różnorodny. Wszystkie 
szkolenia są zarejestrowane w Naczelnej 
Izbie Lekarskiej, zatem naprawdę można 
gromadzić punkty edukacyjne na miejscu, 
bez konieczności dalekich wyjazdów do 

ośrodków klinicznych. 
Oczekujemy też na inicjatywę Kolegów, 

jeśli macie nowe  pomysły, chcecie coś 
dobrego zdziałać na rzecz środowiska – 
to serdecznie zapraszam.

Pozdrawiam
Zyta Kaźmierczak-Zagórska 

KTO PUKA…
   NIE BŁĄDZI

W zeszłym tygodniu zostałem zapyta-
ny przez zaprzyjaźnionego dziennikarza 
o pewien przypadek, z którym zwrócił 
się do niego pewien pacjent. Otóż ten 
mężczyzna skarżył się, że kiedy był na 
wizycie u lekarza podczas badania do 
gabinetu weszła rejestratorka z kawą dla 
lekarza. Nie pukając… Największe jed-
nak oburzenie pacjenta wywołał fakt, że 
lekarz nie zwrócił na to uwagi.

Zastanówmy się nad tą sytuacją.

W pierwszej chwili pytanie o opisaną 
sytuację wywołało moje zdziwienie. Jak 
pewnie większość z Państwa pomyśla-
łem, że pacjent jest trochę przewrażliwio-
ny (bo przecież było to zwykłe osłuchiwa-
nie tonów serca a pacjent był mężczyzną). 
Ale po chwili zacząłem się zastanawiać. 
Oczywiście należy sięgnąć do prawa me-
dycznego. Prawa pacjenta zawarte są 
w ustawie z 6 listopada 2008r., która we-
szła w życie w 2009 roku. Wyraźnie jest 
tam mowa o tym, że pacjent ma prawo 
według Art. 20. 1. „… do poszanowania 
intymności i godności, w szczególności 
w czasie udzielania mu świadczeń zdro-
wotnych”. Dalej ta sama ustawa mówi, że 
: „…Osoby wykonujące zawód medycz-
ny, inne niż udzielające świadczeń zdro-
wotnych, uczestniczą przy udzielaniu 
tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to 
niezbędne ze względu na rodzaj świad-
czenia. Uczestnictwo, a także obecność 
innych osób wymaga zgody pacjenta,…”. 
Mamy więc jasną odpowiedź – w naszym 
przypadku właściwie pacjent miał rację. 
Ba, nawet więcej – ustawa mówi o oso-
bach wykonujących zawód medyczny 
(np. pielęgniarkach) natomiast recepcjo-
nistka jest osobą zupełnie postronną. Pa-
trząc dosłownie, nawet wejście do gabi-

netu innego lekarza jeżeli nie jest zwią-
zane bezpośrednio z wykonywany świad-
czeniem powinno być poprzedzone zgo-
dą pacjenta.

Podobne zdanie wyraziła również 
pani radca prawny naszej izby.
Dodała jednak słusznie, że należy 

zawsze zachować zdrowy rozsądek.

Nie dajmy się zwariować, bo będziemy 
przed  każdymi drzwiami zastanawiać się 
czy wejść… Z drugiej strony pukanie do 
drzwi jest podstawową zasadą dobrego 
wychowania i należy go wymagać od każ-
dego. Warto zauważyć, że opisana sytu-
acja znacznie częściej dotyczy innych 
pacjentów, którzy wchodzą bez pukania 
do gabinetu bo na przykład zapomnieli 
zapytać o termin kolejnej wizyty.

Więc może drzwi do gabinetu,
od zewnątrz, nie powinny

posiadać klamki? 

Ale zostawmy pacjentów, bo właściwie 
nie mamy dużego wpływu na ich wycho-
wanie i dobre maniery. Inaczej niż na sa-
mych siebie. Ja po głębszym namyśle, 
musiałem przyznać częściową rację pa-
cjentowi. Oczywiście można powiedzieć, 
że czepia się drobiazgów ale spróbujmy 
się postawić w jego sytuacji – na przykład 
na wizycie u urologa czy ginekologa? Tak 
więc – kto puka nie błądzi. Zastanówmy 
się, tak szczerze – kto z nas przeczytał 
wspomnianą ustawę o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta? Kształcenie 
ustawicznie nie polega tylko na czytaniu 
najnowszej wiedzy medycznej ale rów-
nież na rozwijaniu siebie jako lekarza 
etycznego i kulturalnego. 

Zapraszam wszystkich do dyskusji. 
Czy uważacie, że problem jest sztuczny, 
czy jednak jest tutaj drugie dno? Proszę 
o Wasze opinie i przemyślenia na adres 
mailowy kkomor@op.pl Najciekawsze 
opublikujemy w kolejnym biuletynie.

Klaudiusz Komor
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Miał to być szczególny Zjazd, połączo-
ny z uroczystymi obchodami XX- lecia 
Odrodzonego Samorządu Lekarskiego.

Część obrad, w godzinach przedpo-
łudniowych, miała się odbyć w gronie  
delegatów BIL, by wysłuchać sprawoz-
dań Sekretarza  ORL, Rzecznika Odpo-
wiedzialności  Zawodowej, Okręgowego 
Sądu Lekarskiego, Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej.

W tej części planowano,  jak zwykle, 
przedstawienie sprawozdania z wyko-
nania budżetu i zatwierdzenie prelimi-

narza budżetowego.

Goście zostali zaproszeni na  drugą, 
popołudniową  część do Teatru Polskie-
go, gdzie przewidywano wystąpienia 
-  Przewodniczącej ORL, zaproszonych 
gości oraz prezentację historii BIL z wrę-
czeniem odznaczeń zasłużonym leka-
rzom.

Szczególnie ciekawie przedstawiała 
się planowana „oprawa” artystyczna tego 
spotkania - koncert fortepianowy dr Ra-
fała Krausa i koncert piosenek Agnieszki 
Osieckiej w wykonaniu aktorów Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej.

Zjazd rozpoczęliśmy punktualnie, przy 
należytym quorum. Przewodniczącą 
Zjazdu została Jolanta Firlej-Dobrzańska.  
Zastępcami Przewodniczącej - Andrzej 
Krawczyk i Jacek Kossowski.

Na Sekretarza wybrano Małgorzatę 
Potyralską, a jej  Zastępcami zostały Be-
ata Jarczewska-Głośnicka oraz Krystyna 
Małyska.

W Komisji Mandatowej znaleźli się 
Maciej Skwarna i Jacek Zagórski, 
a w Komisji Uchwał i Wniosków Krysty-
na Szyrocka-Kowalczyk, Bogdan Krupnik 
i Radosław Piwowarczyk.

Po wystąpieniu Przewodniczącej BIL 
zabrał głos Marcin Sobociński, przedsta-
wiciel firmy Quercus TFI, jednego ze 
sponsorów zjazdu, z wystąpieniem 
 „W co warto inwestować”. W koń-
cowej części tego referatu na sali 
zaznaczyło się wyraźne porusze-
nie - dotarła do nas tragiczna wia-
domość... Przewodnicząca BIL  
powiadomiła zebranych o kata-
strofie prezydenckiego samolotu 
i jej tragicznych skutkach... 

    Ofiary uczczono minutą ci-
szy...Wkrótce zapadła decyzja 
o odwołaniu uroczystości w te-

INFORMACJA Z OBRAD 
XXVIII  OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY BIL

atrze. Przewodnicząca i pra-
cownicy biura telefonicznie po-
wiadomili zaproszonych gości 
o odwołaniu obchodów. Część 
proceduralną Zjazdu należało 
jednak dokończyć. W atmosfe-
rze ogromnego żalu , a również 
niedowierzania (czy to możliwe, 
by wszyscy zginęli?) wysłucha-
no sprawozdań organów BIL, przyjęto od-
powiednie uchwały w tym preliminarz bu-
dżetowy na 2010 r. Wysłuchano wystąpie-
nia Mec. Doroty Godlewskiej, która omó-
wiła zmiany w nowelizowanej ustawie o 
izbach lekarskich, lecz  nie było nastroju 
do jakiejkolwiek dyskusji. Głos zabrał też 
Mariusz Ciapała, Okręgowy Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej przedstawia-
jąc zakres działania tzw. mediatora i ape-
lując o znalezienie osób mogących pod-
jąć się tej funkcji. W okręgowych Izbach 
Lekarskich mają też być powołani Rzecz-
nicy Praw Lekarza. Należy poszukać le-
karzy zaufania publicznego z doświad-
czeniem zawodowym na to stanowisko.

Zjazd zakończono przegłosowaniem 
projektów uchwał, które niżej przedsta-
wiamy.

 Aniela Ptak
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W dniach od 19 do 25 kwietnia 2010 roku na zapro-
szenie Rady  Izby Notarialnej w Katowicach uczest-
niczyłem w Wyjeździe Edukacyjno-Patriotycznym na 
Białoruś i do Rosji. Na terenie Białorusi odwiedziliśmy 
m.in. miejsca urodzenia i wychowania Adama Mic-
kiewicza – Zaosie i Nowogródek, zwiedzaliśmy rezy-
dencję Radziwiłłów w Nieświeżu i zamek Mir, zabytki  
Mińska . Pod Mińskiem odwiedziliśmy miejsce zbrodni 
na  Polakach i innych narodach jak np. Białorusinach, 
Rosjanach i  Ukraińcach na cmentarzu w Kuropatach. 

 
Planowana od dawna podróż na Polski Cmentarz 

Wojenny w Katyniu została przez dramatyczny 
zbieg wydarzeń wzbogacona o wizytę w Smoleń-

sku i uczczenie ofiar katastrofy lotniczej
Prezydenta RP i towarzyszących mu osób .

23 kwietnia 2010r. uczestniczyliśmy w odprawionej 
przez polskich  kapłanów mszy polowej, według miej-
scowego księdza o.Ptolomeusza pierwszej w miejscu 
katastrofy od momentu tragedii. Następnego dnia 
zwiedziliśmy miejsce mordu w Katyniu. Mimo znanych 
od lat faktów,  zaskoczeniem dla mnie była ogromna 
ilość lekarzy wśród ofiar zbrodni.

Podczas wyjazdu na każdym kroku zarówno na 
terenach Białorusi jak i Rosji spotykaliśmy pamiątki 
materialne kultury polskiej. W kontaktach z mieszkań-
cami odczuwaliśmy dużą życzliwość i sympatię, tak-
że w nawiązaniu do niedawnego wypadku lotniczego. 
 
W czasie wyjazdu cykl wykładów historycznych 
przedstawili  towarzyszący nam pracownicy Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach, 
 z dyrektorem Oddziału doktorem Andrzejem Dro-
goniem . Wraz z nami podróż odbywał i odprawiał 
wszystkie msze ksiądz  Michał Palowski, notariusz 
Kurii Metropolitalnej w Katowicach.  W  Smoleńsku od-
było się także spotkanie z młodzieżą i pracownikami 
Domu Polskiego.

Szczególne podziękowania składam na ręce mojego 
przyjaciela, p.rejenta Dariusza Rzadkowskiego, Pre-
zesa Okręgowej Rady  Notarialnej w Katowicach, któ-
ry wraz z p.Wojciechem Michalewiczem, notariuszem 
w Katowicach, Członkiem Rady, inicjatorem wyjazdu, 
był głównym organizatorem wyprawy. Pan Prezes 
mimo ogromnego osobistego wkładu monitorował na-
sze przeżycia z Polski, gdyż obowiązki na rzecz środo-
wiska notariuszy nie pozwoliły mu być z nami. 

Podczas podróży umocniłem oraz nawiązałem nowe 
znajomości z ciekawymi , cennymi i przemiłymi praw-
nikami, miałem także przyjemność poznać panią dr 
Szaniawską, specjalistę neurologa, emerytowanego 
lekarza z wieloletnią  praktyką w Polsce i Austrii.

Dr med. Marek Drążkiewicz 

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Wizyta w Smoleńsku

Od lewej:  mgr Tomasz Janik, Członek Krajowej Rady Notarialnej  
dr Andrzej Drogoń, Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr  Marek 
Drążkiewicz (z portretem znanego osobiście Michała Płażyńskiego) 
mgr Krzysztof Śmieja, Wiceprezes Okręgowej Rady  Notarialnej w 
Katowicach mgr Andrzej Urbanik, Wiceprezes Krajowej Rady Notarial-
nej dr Stanisław Wiktor, Wiceprezes Okręgowej Rady  Notarialnej 
w Krakowie

Miejsce katastrofy w Smoleńsku. Na pierwszym planie głaz upamięt-
niający zdarzenie, kwiaty, znicze i flagi złożone przez przedstawicieli 
władz Rosji i Polski oraz uczestników wyjazdu.

Jedna spośród wielu symbolicznych tablic nagrobnych lekarzy na 
Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem zginął - lekarz Prezydenta RP - płk dr hab. n. med. 
Wojciech Lubiński, członek Wojskowej Izby Lekarskiej. 

Zginął na posterunku lekarz, oficer. 

Był zastępcą Komendanta Centralnego Szpitala Klinicznego MON i Rzeczni-
kiem Prasowym Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. 

Pozostawił żonę i dwoje dzieci. 

Cześć Jego Pamięci.

W imieniu Rady Lekarskiej WIL Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej ppłk dr med. Piotr Rapiejko

Życiorys naszego kolegi zamieszczony jest na stronie www Instytutu
http://www.wim.mil.pl/index.php?option=com content&task=view&id=92&Ite-

mid=273

10 kwietnia w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem zginął śmiercią tragiczną płk dr hab. n. med. Wojciech 
Lubiński, wybitny lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Zastępca Komendanta CSK MON, Rzecznik Prasowy, 
Sekretarz Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego, lekarz Prezydenta RP.

Urodził się 4 października 1969 r. w Rykach. W latach 1988-1994 r. studiował na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Me-
dycznej w Łodzi. Po odbyciu w 1995 r. stażu podyplomowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej 
w Warszawie, został skierowany do pełnienia służby lekarza w Jednostce Wojskowej w Ostródzie. Po roku rozpoczął pracę na 
stanowisku asystenta w Wojskowym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc w Otwocku. W 1997 r. zdał egzamin na pierwszy stopień z 
chorób wewnętrznych, w 2000 r. otrzymał tytuł specjalisty chorób płuc. W tym też roku został przeniesiony na stanowisko starsze-
go asystenta Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK WAM.

W swej pracy szpitalnej i klinicznej żywo interesował się mechaniką oddychania, prowadząc prace nad wykorzystaniem badań 
czynnościowych w diagnostyce chorób płuc. Ich efektem była napisana pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Anny Frank-Piskor-
skiej i obroniona w 2000 r. rozprawa doktorska pt. „Badania czynnościowe oddychania u zdrowych młodych mężczyzn w Polsce 
(1993-1998)”.

W 2005 r. został adiunktem Kliniki piastując jednocześnie funkcję Rzecznika Prasowego Wojskowego Instytutu Medycznego, 
a od 2008 r. Zastępcy Komendanta CSK MON. Pomimo licznych obowiązków wynikających z zajmowanych stanowisk, aktywnie 
uczestniczył w pracach Kliniki i Instytutu, rozszerzając wiedzę o znaczeniu badania spirometrycznego w pneumonologii.

Autor dwóch monografii, współredaktor książki „Spirometria dla lekarzy” - pozycji przeznaczonej głównie dla lekarzy rodzin-
nych. Był gorącym orędownikiem i propagatorem kształcenia personelu służby zdrowia w prawidłowym wykonywaniu badań 
czynnościowych oddychania, organizując kilkanaście edycji „warsztatów spirometrycznych”.

Był konsultantem medycznym „Wirtualnego układu do nauki interpretacji spirometrii wersji standard i dla zaawansowanych, 
który powstał w Zakładzie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie i obecnie jest rozpowszechniany w całej 
Europie.

Jako naukowiec i badacz widział pewne ograniczenia parametrów spirometrycznych w rozpoznaniu chorób obturacyjnych płuc, 
postulując wprowadzenie nowych zmiennych. Propozycje te zawarł w rozprawie habilitacyjnej pt. „Nowe wartości należne zmien-
nych spirometrycznych oraz wskażnik oceny obturacji w populacji polskiej”.

24 lutego br. na podstawie całokształtu dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Rada Naukowa Wojskowego Instytutu 
Medycznego nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Był członkiem Zarządu Oddziału Warszawsko-Otwockiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Laureat II nagrody konkursu 
im. prof. Janiny Misiewicz na najlepszą pracę oryginalną w kategorii prac klinicznych w 2003 r. Odznaczony Brązowym Medalem 
Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, wróżniony Odznaką Polskiego Towarzy-
stwa Chorób Płuc za całokształt działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej podczas zjazdu PTChP w Opolu 2006 r.
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Prezydent Miasta Bielska-Białej
o g ł a s z a

konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły, 43-300 Bielsko-
Biała, ul. Wyspiańskiego 26 – samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. 
zm.) i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej.

I. Wymagania niezbędne:
Kandydat przystępujący do konkursu powinien być lekarzem posiadaj cym prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej 

Polskiej, mający tytuł specjalisty  w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny i co naj-
mniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

II. Wymagania dodatkowe
1. Co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim.
2. Ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie kadrami, przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe – organizacja 

zakładów opieki zdrowotnej.
3. Posiadanie dorobku naukowego w dziedzinie medycyny, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

III. Warunki pracy i warunki socjalne
1. Rodzaj umówionej pracy – Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej.
2. Miejsce wykonywania pracy – Szpital Ogólny im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej.
3. Warunki socjalne – możliwość korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, brak mieszkania 

służbowego.

IV. Kandydaci powinni przedłożyć:
1.Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2.Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdza-

jący prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Opisany przebieg pracy zawodowej.
4.Opinię o pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia w zawodzie lekarza.
5.Świadectwo pracy z ostatnich trzech lat, w przypadku, gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł.
6.Oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe.
7.Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
8.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
9.Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkurso-

wym w rozumieniu prawa pracy.
10. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
1. Oferty należy składać, w zamkniętej kopercie, osobiście lub przesłać listem poleconym w terminie 30 dni od daty ukazania 

się ogłoszenia w prasie, na adres: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Wydział Organizacji i Nadzoru (parter, pok. 10)
43-300 Bielsko-Biała

Plac Ratuszowy 1 
Koperta zawierająca ofertę powinna być opisana w następujący sposób „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki 

zdrowotnej w Szpitalu Ogólnym im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej plus imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny” w przypad-
ku przesłania oferty pocztą prosimy na kopercie umieścić dopisek NIE OTWIERAĆ - OFERTA

2. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert do 20 dni od ostatniego dnia złożenia ofert. 
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Każdemu kandydatowi na stanowisko objęte konkursem dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej udostęp-

ni jednakowe dokumenty o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu.
Oferty, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania do-

kumentów pocztą elektroniczną. Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia, z 
Krajowego Rejestru Karnego, faktu niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.  Zastrzegam sobie prawo 
do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej   
28 maja 2010r. i od tej daty liczy się 30 dniowy termin składania ofert.
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KOMUNIKAT Komisji Stomatologicznej BIL
w Bielsku Białej

TESTY SPECJALISTYCZNE aparatów stomatologicznych wewnątrzustnych rtg w gabinecie stomatologicznym.

Komisja Stomatologiczna BIL przypomina, że zgodnie z &10.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego(Dz.Ust.nr.194/05poz.1625) urządzenia radiologicz-
ne( aparaty rtg) podlegają wewnętrznym testom kontroli fizycznych parametrów. W stomatologicznej rentgenodiagnostyce testy 
wewnętrzne dzielą się na podstawowe, wykonywane przez pracowników ochrony zdrowia uprawnionych do obsługi urządzeń 
radiologicznych oraz na specjalistyczne wykonywane przez uprawnione laboratoria badawcze. Komisja Stomatologiczna BIL 
wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom Lekarzy dentystów, wynegocjowała dla Koleżanek i Kolegów naszej Izby korzystną cenę 
za wykonywanie testów specjalistycznych, które wg ustawy muszą być wykonywane co najmniej raz w roku.

Testy będą wykonywane przez Laboratorium Radiacyjne AAXIS- systemy komputerowe tel.+48601 406 606; 124424462
Dla członków Naszej Izby cena ta wynosi 60% średniej ceny rynkowej tj. 400zł za 1 aparat. Warunkiem utrzymania tej ceny 

będzie wykonanie od 5 do 8 testów, wówczas wydatki na dojazd zostaną podzielone przez liczbę gabinetów uczestniczących 
w badaniach, co wpłynie na podniesienie kosztów o 20-30zł. Komisja Stomatologiczna apeluje o zgłaszanie posiadania aparatów 
rtg do naszej Izby, wówczas możemy pomóc w zorganizowaniu grupy celem wykonania testów specjalistycznych.

Nasza Komisja Stomatologiczna BIL wynegocjowała również atrakcyjną cenę za kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej 
typu S.

Proponowany koszt szkolenia liczony od osoby to 400zł +263zł egzamin, czyli znowu 60% średniej rynkowej ceny. Uprawnienia 
są obowiązkowe i ważne 5lat.

W/w ustawa obliguje do prowadzenia dokumentacji w zakresie Systemu Zarządzania Jakością w pracowni rentgenowskiej. Pro-
ponujemy szkolenie trwające dwie godziny, każdy uczestnik otrzyma kompletny system zarządzania jakością przygotowany przez 
Centrum. Proponowany koszt szkolenia po negocjacjach 400zł. Niestety, warunkiem jest zorganizowanie grupy, dlatego jeszcze 
raz apelujemy o zgłaszanie do Izby posiadania aparatów rtg, wówczas będziemy w stanie zawiadomić Koleżanki i Kolegów o 
planowanych kursach i innych akcjach dotyczących stosowania aparatów rtg.

Chciałam, również zawiadomić, że Komisja Stomatologiczna NRL czynnie uczestniczy w pracach nad nowym projektem rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach stomatologicznych.

     Przewodnicząca Kom. Stomatologicznej 
               Alojza Warchał

UCHWAŁA  NR 1/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie : regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Le-
karzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 
o izbach lekarskich / Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ uchwala się, 

co następuje:

Rozdział I - Uczestnicy i goście zjazdu

§ 1
1.W XXVIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy uczestniczą z gło-
sem stanowiącym - delegaci wybrani przez rejonowe zebra-

nie wyborcze.
2. W Zjeździe mogą brać udział także goście zaproszeni 

przez Okręgową Radę Lekarską lub przez Zjazd.
§ 2

1.Uczestnik Zjazdu stwierdza swą obecność na Zjeździe pod-
pisem na liście obecności.

2.Listy obecności sporządza się odrębnie dla delegatów i od-
rębnie dla pozostałych  uczestników Zjazdu.

Rozdział II - Przebieg obrad

§ 3
1. Obrady Zjazdu odbywają się na posiedzeniach plenarnych.
2. Posiedzenia Zjazdu są jawne. Jawność posiedzeń Zjazdu 
zapewnia się w szczególności  przez umożliwienie prasie, ra-

diu i telewizji sporządzania sprawozdań z posiedzeń.
3. Za zgodą co najmniej połowy uczestników w Zjeździe de-
legatów Zjazd może uchwalić  tajność posiedzeń w określo-

nej sprawie.
4. W razie, gdy na Zjeździe mają być przeprowadzone wy-
bory odbywają się one zgodnie  z ustawą z dnia 2 grudnia 
2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708)  oraz

    uchwałą  Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 
września 2008 r. w sprawie  regulaminu wyborów do organów 

izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy  
    oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych de-

legatów.
§ 4

Zjazd otwiera Przewodniczący ORL w obecności co najmniej 
połowy delegatów, który prowadzi obrady do czasu dokonania 

wyboru Przewodniczącego Zjazdu.
§ 5

Na początku Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym wybo-
ru Przewodniczącego Zjazdu i jego dwóch zastępców oraz 
sekretarza i jego dwóch zastępców, tworzących Prezydium 

Zjazdu.
§ 6

Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków 
Prezydium :

1. czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjaz-
du oraz porządku na sali obrad,

2. kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,
3. zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają roz-

strzygnięcia w tym trybie.
§ 7

1. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Przewodniczącego 
Zjazdu i pozostałych członków 

    Prezydium, Zjazd :
 1. przyjmuje w głosowaniu jawnym regulamin Zjazdu,

2. ustala porządek obrad Zjazdu,
3. wybiera komisje :

- mandatową, która sprawdza ważność mandatów delegatów 
oraz stwierdza czy Zjazd jest uprawniony do podejmowania 

uchwał i dokonywania wyborów,
- wniosków i uchwał, która przyjmuje na piśmie propozycje 

uchwał Zjazdu oraz  przygotowuje ich projekty.
2. Zjazd może dokonywać wyboru także innych komisji nie 

wymienionych w ust. 1 pkt 3.
§ 8

Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, ewen-
tualnie jego zastępców oraz sekretarza. Przewodniczący Ko-
misji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdania z jej 

działalności. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, 
który podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 9
Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w sprawach objętych 
porządkiem dziennym. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierza-
ją wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porząd-
ku obrad, składają zgłoszenie do dyskusji u Sekretarza Zjaz-
du, prowadzącego listę dyskutantów. Przewodniczący Zjaz-

du udziela głosu uczestnikom Zjazdu według kolejności zgło-
szeń. Przewodniczącemu ORL, Przewodniczącemu Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Lekarskiego, 
Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej 

oraz zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolej-
nością. Uczestnikowi nie wolno zabierać głosu w dyskusji nad 
tą samą sprawą więcej niż dwa razy. Przewodniczący Zjazdu 

może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu od-
biega od przedmiotu obrad określonego w porządku dzien-
nym, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi - odebrać przema-

wiającemu głos. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczest-
ników Zjazdu zapisanych do dyskusji Przewodniczący Zjazdu 

może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
§ 10

Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad 
lub poza  kolejnością  w dyskusji jedynie dla zgłoszenia wni 

sku formalnego lub sprostowania. Przemówienie poza p rząd-
kiem obrad nie może trwać dłużej niż dwie minuty. Do wnio-

sków formalnych zalicza się wnioski o :
1. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
2. uchwalenie tajności posiedzenia,
3. zamknięcie liczby 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.
Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnio-

skodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
§ 11

1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub inny-
mi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad Prze-

wodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do gło-
sowania.

2. Porządek głosowania nad projektami uchwał na posiedze-
niu Zjazdu jest następujący:

1a. głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformu-
łowań, przede wszystkim tymi, których przyjęcie lub odrzuce-

nie rozstrzyga o innych poprawkach,
2a. głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z przy-

jętymi poprawkami.
3a. Przewodniczący Zjazdu ustala porządek głosowania nad 

projektami uchwał i poprawek do nich.
4a. Głosowanie w sprawach określonych w ust. 1 przeprowa-
dza się jawnie, przez podniesienie mandatu, przy czym Se-
kretarze obliczają głosy i podają Przewodniczącemu wyniki  

     głosowania.
5a. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej 

sprawie.
6a. Zjazd podejmuje uchwały większością głosów, w obecno-
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ści co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

§ 12
W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazd może podejmować:
1. rezolucje - zawierające wezwanie skierowane do określo-
nego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji określone-

go działania,
2. stanowiska - oświadczenia zawierające stanowisko w okre-

ślonej sprawie,
3. deklaracje - zawierające zobowiązania do określonego po-

stępowania,
4. apele - zawierające wezwanie do określonego zachowania 

się, podjęcia inicjatywy lub zadania.

Rozdział III - Przepisy końcowe

§ 13
Po wyczerpaniu wszystkich punktów obrad Przewodniczący 

Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.
§ 14

1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który stanowi 
jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
2. Przebieg Zjazdu utrwala się również na taśmie magne-
tycznej.
3. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis przebie-
gu Zjazdu, a także w załącznikach - pełne teksty podjętych 
uchwał, przedłożonych sprawozdań oraz innych dokumen-
tów Zjazdu.
4. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat 
może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego 
protokołu w ciągu miesiąca od zakończenia Zjazdu. Odpisy 
protokołu Zjazdu znajdować się będą do wglądu zaintereso-
wanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej.
5. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Prezydium 
Zjazdu większością głosów.
6. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub popra-
wek, uważa się za przyjęty.  Przyjęcie protokołu potwierdzają 
podpisani członkowie Prezydium Zjazdu.
7. Uchwały oraz inne akty podejmowane w trybie przewidzia-
nym dla uchwał podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz Se-
kretarz Zjazdu.

§ 15
Przewodniczący ORL przekaże uchwały podjęte przez Zjazd, 

NRL oraz innym właściwym władzom, instytucjom i organi-
zacjom.

§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA  Nr  2/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie: porządku obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Leka-
rzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o 
izbach lekarskich (Dz. U.  Nr 219, poz. 1708) oraz na podsta-
wie § 9 uchwały Nr 17/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej  z dnia 

5 maja 1990 r. z późn. zm. w sprawie ramowych regulami-
nów organizacji i trybu działania: okręgowych zjazdów leka-
rzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyj-

nych uchwala się, co następuje :
§ 1

Ustala się następujący porządek obrad XXVIII Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej: 

Rozpoczęcie obrad o godz. 9.00
1. Otwarcie Zjazdu, powitanie uczestników.
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, jego Zastępców, Sekre-
tarza i jego Zastępców.
3. Przyjęcie uchwał w sprawie regulaminu i porządku obrad.
4. Wybory Komisji Zjazdowych: Mandatowej Uchwał i Wnio-
sków
5. Wystąpienie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej BIL.
6. Wystąpienie Dyrektora Sprzedaży i Marketingu firmy Que 
cus TFI S.A. Marcina Sobocińskiego  z wykładem „ W co war-
to inwestować” oraz Pana Macieja Szkodnego przedstawicie-
la firmy Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o 
7. Dyskusja.
Przerwa 15 minut /Walne Zgromadzenie Delegatów Lekar-
skiej Kasy Pomocy/
8. Komunikat Komisji Mandatowej.
9. Sprawozdania:
Sekretarza z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej BIL.
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej BIL. 
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzie-
lenia absolutorium Okręgowej Radzie  Lekarskiej za rok 2008.
12. Przedstawienie preliminarza budżetowego BIL na rok 
2010.
13. Dyskusja nad preliminarzem.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżeto-

wego na rok 2010.
15. Omówienie przez Panią mecenas Dorotę Godlewską 
zmian w nowelizacji ustawy o izbach lekarskich.
16. Podjęcie uchwał i innych aktów.
17. Zakończenie Zjazdu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

UCHWAŁA Nr 3/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Le-
karskiej za rok 2009.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. r. 
o izbach lekarskich  (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), uchwala się, 

co następuje :
§ 1

XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
zatwierdza sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej Be-

skidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2009, stanowiące załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 3/VI/2010 XXVIII Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 

10 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2009.

Sprawozdanie 
z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Koleżanki i Koledzy 

W okresie sprawozdawczym (21 XI-31 XII) Okręgowa Rada 
Lekarska odbyła 1 posiedzenie. Podczas obrad podjęto 
uchwały w sprawie liczebności i składu oraz liczebności den-
tystów w Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej. 
W tajnym głosowaniu wybrano skład Prezydium. Wiceprze-
wodniczącymi zostali: lek Maciej Skwarna i lek dent Beata 
Jarczewska -Głośnicka, skarbnikiem dr n med. Krystyna Szy-
rocka-Kowalczyk, sekretarzem lek Jolanta Firlej-Dobrzańska, 
zastępcą sekretarza lek Małgorzata Potyralska a członkami 
lek Jacek Kossowski, dr n med. Andrzej Krawczyk i lek dent 
Krystyna Małyska.
Uchwalono powołanie 14 komisji problemowych i ich prze-
wodniczących: komisja ds. rejestracji lekarzy- Krystyna Mały-
ska, komisja praktyk prywatnych-Jolanta Firlej-Dobrzańska, 
komisja etyki-Andrzej Krawczyk, komisja konkursowa – Ja-
cek Kossowski, komisja kształcenia – Zygmunt Łabudziński, 
komisja zdrowia publicznego – Radosław Piwowarczyk, ko-
misja organizacyjno-informacyjna – Klaudiusz Komor, komi-
sja sportu, kultury i rekreacji -Klaudiusz Komor, komisja wa-
runków pracy i płacy - Piotr Watoła, komisja finansowa-Ja-
nusz Betlej, komisja ds. emerytów rencistów – Janina Milota, 
komisja stomatologiczna – Alojza Warchał, komisja legislacyj-
na – Jacek Kossowski.
Uchwalono udzielenie pełnomocnictwa dla Prezydium do 
dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach banko-
wych i podejmowania uchwał w niektórych sprawach (wyzna-
czanie zespołów wizytujących nowo otwierane praktyki lekar-
skie, wpisy do rejestru praktyk prywatnych i rejestru lekarzy 
oraz do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia 
kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów). 
Uchwalono także wynagrodzenia dla członków organów Izby 
i ryczałtów za używanie własnego samochodu do załatwiania 
spraw samorządu. W sumie podjęto 33 uchwały. 
W dniu 16 grudnia 2009 r. Okręgowa Rada Lekarska zorgani-
zowała, wzorem lat ubiegłych, spotkanie opłatkowe, na które 
zaproszeni zostali wszyscy członkowie ustępujących i obec-
nych organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej podziękowała ustępującym kolegom za pra-
cę w organach Izby i szczególnie zasłużonych uhonorowano 
drobnymi upominkami.
Prezydium Rady Lekarskiej zbierało się dwukrotnie. Podjęło 
71 uchwał: w sprawach wyznaczenia zespołów wizytujących, 
wpisu, skreślania i zmiany w Rejestrze Praktyk Lekarskich, 
potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomo-
wego lekarzy przez organizatorów szkolenia, zwolnienia z 
obowiązku opłacania składki członkowskiej. Omawiano orga-
nizację Balu Lekarza, Zjazdu Jubileuszowego. 
Wyznaczono terminy dyżurów członków Prezydium w sie-
dzibie Izby.
- Prezes ORL Zyta Kaźmierczak-Zagórska będzie pełniła dy-
żur we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 15 – 17
- Z-ca prezesa Beata Jarczewska-Głośnicka we wtorki 

w godz. 13 – 15
- Z-ca prezesa Maciej Skwarna w środy w godz. 11 – 13
- sekretarz Jolanta Firlej-Dobrzańska w poniedziałki w godz. 
14-16
- z-ca sekretarza Małgorzata Potyralska w środy w godz. 15 
-16
- członkowie Prezydium Krystyna Małyska w czwartki w godz. 
9 -10
- Andrzej Krawczyk w czwartki w godz. 16 -17
- Skarbnik Krystyna Szyrocka -Kowalczyk i członek prezy-
dium Jacek Kossowski będą dostępni pod telefonem. 

W dniu 11 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Prezydiów 
Izb Lekarskich działających na terenie województwa śląskie-
go (Beskidzkiej, Częstochowskiej i Śląskiej). Omówiono na 
nim sposoby dalszej współpracy, postanowiono uzgadnianie 
wspólnych stanowisk i reprezentację.  Sprawozdania z pracy 
poszczególnych komisji problemowych otrzymali Państwo w 
materiałach zjazdowych.  Jak wynika z przedstawionych fak-
tów większość czasu posiedzenia Rady i Prezydium zabierały 
sprawy organizacyjne.  Obecnie nasza Izba liczy 3250 człon-
ków, w tym 717 lekarzy dentystów. Jeden lekarz odszedł do 
innej Okręgowej Izby Lekarskiej. Na wieczny dyżur odeszła 
jedna lekarka Lucyna Grychtoł i jedna lekarka dentystka Ame-
lia Lepska. Uczcijmy Ich pamięć minutą ciszy.                                                                                                     
W tym roku mija 20 lat istnienia Beskidzkiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej. Wielokrotnie, po likwidacji województwa bielskie-
go, usiłowano Nas też zlikwidować. Dzięki staraniom a nawet 
walkom, kolejnych Przewodniczących, naszych delegatów 
członków Naczelnej Rady Lekarskiej, naszych posłów i sena-
torów dalej istniejemy. 
Jesteśmy dobrze postrzegani przez inne Okręgowe Izby Le-
karskie a nawet w niektórych działaniach stanowimy wzór dla 
innych, większych. No cóż – małe jest piękne. 

Dziękuję za uwagę.  

Jolanta Firlej-Dobrzańska
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 4/VI/2010
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności  Zawodowej za rok 2009.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich  (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), uchwala się, 

co następuje:

§ 1
XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
zatwierdza sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej  
za rok 2009, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu 
Lekarskiego za rok 2009.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2010 r. 
o izbach lekarskich  (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), uchwala się, 

co następuje :

§ 1
XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

zatwierdza sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego Be-
skidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2009, stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały.
 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
2009.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
 o izbach lekarskich  (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), uchwala się, 

co następuje :
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 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA
 PRZEWODNICZĄCY

XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

§ 1
XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
zatwierdza sprawozdanie finansowe Beskidzkiej Izby Lekar-

skiej za rok 2009, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, 
na które składa się bilans wykazujący:

- po stronie aktywów i pasywów wartość 4 060 222,25 (słow-
nie: cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzie-

ścia dwa 25/100),
- rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów 
nad kosztami w kwocie 57 621,89 zł ( słownie złotych: pięć-
dziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 

osiemdziesiąt dziewięć groszy).
§ 2

Przeznacza się wygospodarowaną nadwyżkę finansową za 
rok 2009 na działalność statutową Beskidzkiej izby Lekar-

skiej.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie : zatwierdzenia preliminarza budżetowego Be-
skidzkiej Izby Lekarskiej  na rok 2010. Na podstawie art. 24 

pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. 
U. Nr 219, poz. 1708), uchwala się co następuje :

& 1
XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

zatwierdza preliminarz budżetowy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY 

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie:  regulaminu  Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidz-
kiej Izby Lekarskiej. Na podstawie art. 24 pkt 5 lit. a ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, 

poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1
XVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

uchwala  regulamin Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej 
Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Moc obowiązującą traci uchwała nr 8/II/95 VIII Okręgowe-

go Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 mar-
ca 1995r. w sprawie ramowego regulaminu organizacji i trybu 

działania okręgowej rady lekarskiej.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY 

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie:  regulaminu  Okręgowej Komisji Rewizyjnej Be-
skidzkiej Izby Lekarskiej. Na podstawie art. 24 pkt 5 lit. b 

ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 
219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1
XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekar-

skiej uchwala  regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej Be-
skidzkiej Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.
§ 2

Moc obowiązującą traci uchwała nr 9/II/95 VIII Okręgowe-
go Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 mar-
ca 1995r. w sprawie ramowego regulaminu organizacji i trybu 

działania okręgowej komisji rewizyjnej.
 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 280 /VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 7 maja 2010 roku

w sprawie : powołania i składu Komisji Bioetycznej przy Be-
skidzkiej Izbie Lekarskiej na okres IV kadencji 2010-2013.

Na podstawie art. 25 pkt  4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 
o izbach lekarskich  /Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ oraz art. 29 

ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 226, 
poz. 1943 z późn. zm./ i rozporządzenia Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szcze-

gółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu dzia-
łania komisji bioetycznych /Dz. U. Nr 47, poz. 480/, uchwala 

się,  co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Bioetyczną przy Beskidzkiej Izbie Le-

karskiej na okres  
IV kadencji 2010-20139, w składzie:

1. Jonkisz Adam /filozof/    
2. Sikora Andrzej /prawnik/    
3. Korzonkiewicz Małgorzata /pielęgniarka/  
4. Marzec Krystyna /farmaceuta/   
5. Płonka Franciszek /duchowny/   
6. Kaźmierczak-Zagórska Zyta /lekarz/   
7. Frączek Jerzy /lekarz/    
8. Muchacki Wojciech /lekarz/   
9. Turaj Witold /lekarz/    
10. Ptak Aniela /lekarz/    
11. Kossowski Olgierd /lekarz/   
12. Krawczyk Andrzej /lekarz/   
13. Małyska Krystyna /lekarz dentysta/   

§ 2
Członkowie Komisji Bioetycznej, określeni w § 1, pełnią swe 

obowiązki do czasu powołania nowej Komisji
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

UCHWAŁA NR 11/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY 

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie: określenia wykazu funkcji w Beskidzkiej Izbie Le-
karskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

Na podstawie art. 24 pkt 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o 
izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co 

następuje:
§ 1

XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
określa wykaz funkcji w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej, których 
pełnienie może być wynagradzane:
1.Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
2.Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej
3.Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
4.Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej
5.Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
6.Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
7.Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego
8.Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
9.Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej
10.Koordynator Ośrodka Kształcenia Medycznego
11.Pełnomocnik do Spraw Zdrowia Lekarzy
12.Mediator
13.Rzecznik Praw Lekarza

§ 2
Okręgowa Rada Lekarska określa warunki zatrudnienia oraz 

wynagradzania dotyczące funfcji, o których mowa w § 1.
§ 3

XXVIII  Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
upoważnia Okręgową Radę Lekarską Beskidzkiej Izby Lekar-
skiej od podejmowania uchwał w sprawie wynagradzania in-
nych funkcji, których pełnienie będzie wynagradzane, jeże-

li potrzeba wynagradzania określonej funkcji wyniknie pomię-
dzy Okręgowymi Zjazdami Lekarzy. § 2niniejszej uchwały sto-

suje się odpowiednio.
§ 4

O podjętej uchwale w sprawie wynagradzania funkcji innych 
niż określone w § 1 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej zobo-
wiązany jest poinformować najbliższy Okręgowy Zjazd Leka-

rzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

UCHWAŁA Nr 7/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Le-
karskiej z wykonania  budżetu za rok 2009.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), uchwala się, 

co następuje :

§ 1
XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy zatwierdza sprawozdanie 

Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z wy-
konania budżetu za rok 2009, stanowiące załącznik do niniej-

szej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY 

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie: ramowego  regulaminu organizacji i trybu działa-
nia Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o 
izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co 

następuje:
 § 1

XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
uchwala ramowy regulamin organizacji i trybu działania Okrę-
gowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej, stano-

wiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Moc obowiązującą traci uchwała nr 7/II/95 VIII Okręgowe-
go Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 mar-
ca 1995r. w sprawie ramowego regulaminu organizacji i trybu 

działania okręgowego zjazdu lekarzy.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej za rok 2009.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), uchwala się, 

co następuje :

§ 1
XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
zatwierdza sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Be-
skidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2009, stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/VI/2010
XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2010 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekar-
skiej za rok 2009.

na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2010 r. o 
izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala się, co 

następuje:

& 1
XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej Beskidz-

kiej Izby Lekarskiej z działalności za rok 2009.
& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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SPRAWY BIEŻĄCE

OŚWIADCZENIE
XXVIII OKRĘGOWEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

dnia 10 kwietnia 2010 roku

My lekarze Beskidzkiej Izby Lekarskiej obecni na XXVIII 
Okręgowym Zjeździe porażeni wiadomością o tragicznej 
śmierci Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego 
małżonki i osób towarzyszących Prezydentowi w drodze 
na obchody 70 Rocznicy Zabójstwa Polskich Oficerów w 
Katyniu, przepełnieni głębokim żalem łączymy się w bólu 

z rodzinami zmarłych pogrążając się  w żałobie 
z Rodakami.

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

MAŁGORZATA POTYRALSKA

 PRZEWODNICZĄCY
XXVIII OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY BIL

JOLANTA-FIRLEJ
DOBRZAŃSKA

 SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ

RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA

FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

UCHWAŁA NR 182/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 5 marca 2010 roku

w sprawie : zatwierdzenia regulaminu Ośrodka Kształcenia 
Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej Na podstawie art. 25 
pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich /

Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ uchwala się, co następuje :

§ 1
Zatwierdza się regulamin Ośrodka Kształcenia Medyczne-
go Beskidzkiej Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do ni-

niejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 183/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 5 marca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu działania koordynatora 
Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 
o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ uchwala się, 

co następuje :

§ 1
Zatwierdza się regulamin działania koordynatora Ośrodka 

Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej, stano-
wiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CHWAŁA NR 184/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 5 marca 2010 roku

w sprawie: powołania na stanowisko koordynatora Ośrodka 
Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej dr Klau-
diusza Komora. Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 
grudnia 2009 roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 219, poz. 
1708/ w związku z uchwałą nr 86/VI/2010 Okręgowej Rady 

Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 22 stycznia 2010 
roku uchwala się, co następuje :

§ 1
Powołuje się na stanowisko koordynatora Ośrodka Kształ-
cenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej dr Klaudiu-

sza Komora.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki do Uchwał ze Zjazdu dostępne do wglądu 
w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.

Załącznik do uchwały nr 183/VI/2010 Okręgowej Rady Le-
karskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia  

5 marca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu 
działania koordynatora Ośrodka Kształcenia Medycznego 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

Regulamin działania koordynatora Ośrodka Kształcenia Me-
dycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej

1.Okręgowa Rada Lekarska w drodze uchwały powołuje koor-
dynatora Ośrodka Kształcenia Medycznego.
2.Koordynator działa w oparciu o program szkoleń przyjęty 
przez Radę Programową Ośrodka Kształcenia Medycznego.
3.Koordynator koordynuje pracę Ośrodka a w szczególności 
jest odpowiedzialny za:
a.rozwój ośrodka,
b.organizację szkoleń,
c.zawiadamianie zainteresowanych lekarzy o organizowanych 
szkoleniach,
d.przygotowanie merytoryczne i organizacyjne szkoleń,
e.przeprowadzenie szkoleń,
f.informatyzację ośrodka,
g.współpracę ośrodka z innymi Ośrodkami w Okręgowych 
Izbach Lekarskich jak i innymi organizacjami zajmującymi się 
szkoleniem (w szczególności: Izba Pielęgniarek i Położnych, 
Polskie Towarzystwo Lekarskie, inne towarzystwa lekarskie),
h.przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o odbytych 
szkoleniach,
i.starania o fundusze unijne (przygotowanie wniosków),
j.przygotowanie spotkań Rady Programowej, powiadomienie 
o terminie spotkania jej członków oraz dostarczenie im mate-
riałów na spotkanie.
4.Koordynator jest upoważniony do podpisywania w imieniu 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej jako organizatora szkolenia certyfi-
katów potwierdzających udział w szkoleniu.
5.Koordynator corocznie składa pisemne sprawozdanie ze 
swoich działań przed Okręgową Radą Lekarską oraz  przed 
Okręgowym Zjazdem Lekarzy.
6.Koordynator może otrzymywać wynagrodzenie w wyso-
kości ustalonej przez Okręgową Radę Lekarską, będące re-
kompensatą utraconych zarobków za czas poświęcony pra-
cy w Ośrodku.
7.Koordynator współpracuje z redakcją Biuletynu w celu publi-
kacji ogłoszeń oraz materiałów szkoleniowych.
8.Koordynator jest upoważniony do ustalania wysokości opłat 
za kursy i szkolenia odpłatne.
9.Koordynator ustala wysokość opłat za kursy i szkolenia od-
płatne.

Załącznik do uchwały nr 182/VI/2010 Okręgowej Rady 
Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 marca 

2010 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Ośrdoka 
Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

Regulamin Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej

1.Ośrodek Kształcenia Medycznego działa w ramach Beskidz-
kiej Izby Lekarskiej.
2.Ośrodek jest powołany celem organizowania szkoleń i kur-
sów dla lekarzy i lekarzy dentystów celem wypełnienia przepi-
sów art.  18 i 19 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
3.Ośrodek działa w oparciu o program opracowany przez 
Radę Programową, powoływaną na okres kadencji przez 
Okręgową Radę Lekarską.
4.Ośrodek Kształcenia Medycznego jest finansowany ze środ-
ków finansowych przekazywanych z Okręgowej Izby Lekar-
skiej, budżetu Państwa, darowizn  i sponsoringu.
5.Ośrodek współpracuje w szczególności z:
- Towarzystwami Naukowymi , głów nie z Oddziałem Beskidz-
kim Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
-   konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w określonych spe-
cjalnościach,
-   kierownikami klinik,
-   oddziałami Centrum  Zdrowia Publicznego,
-   Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
-   Główną Biblioteką Lekarską Oddział w Bielsku-Białej.
6.Beskidzka Izba Lekarska zapewnia nieodpłatnie Ośrodkowi 
możliwość korzystania  z sali wykładowej w siedzibie Izby oraz 
ze sprzętu audiowizualnego.
7.Ze szkoleń i kursów organizowanych przez Ośrodek mogą 
korzystać wszyscy lekarze  i lekarze dentyści.
8.Rada Programowa Ośrodka corocznie składa sprawozdanie 
ze swojej działalności Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy. W okre-
sach pomiędzy Zjazdami Okręgowa Rada Lekarska może za-
prosić na swoje posiedzenie Przewodniczącego Rady Progra-
mowej w celu przedstawienia sprawozdania z bieżącej dzia-
łalności.
9.Ośrodek ma prawo bezpłatnego publikowania swoich mate-
riałów w Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej.
10.Okręgowa Rada Lekarska w porozumieniu z Przewod-
niczącym Rady Programowej Ośrodka powołuje Koor-
dynatora Ośrodka Kształcenia Medycznego, który działa  
w oparciu o odpowiedni regulamin.
11.Koordynator  ustala wysokość opłat za odpłatne kursy 
i szkolenia organizowane przez Ośrodek.

GINEKOLOGIA
NOWE TRENDY

Podczas konferencji omówione 
zostaną zagadnienia z za-
kresu nowoczesnej antykoncepcji hormonalnej oraz tera-
pii hormonalnej okresu okołomenopauzalnego i ich wpływ 
na seksualność kobiet. Tematami sesji naukowych będą 
również najnowsze trendy diagnostyczne i terapeutyczne 
w nietrzymaniu moczu u kobiet oraz nowoczesne metody 
w diagnostyce guzów jajnika z uwzględnieniem różnych 
metod terapeutycznych. Ponadto poruszone zostaną pro-
blemy operacji ginekologicznych w aspekcie ryzyka wy-
stąpienia choroby zatorowo-zakrzepowej oraz omówione 
najnowsze poglądy na temat infekcji HPV, a także problema-
tyka szczepień profilaktycznych, w tym ich aspekty prawne. 
Ciekawą propozycją jest także poświęcenie jednej z sesji na-
ukowych zagadnieniom komunikowania się w relacjach pa-
cjent – lekarz oraz aspektom prawnym świadomej zgody na 
leczenie operacyjne, jak również problematyce odpowiedzial-
ności prawnej lekarza, które to tematy stają się coraz częściej 
istotnym problemem w codziennej praktyce zawodowej.

 
Termin: 

11-12 czerwca 2010 r. 
 

Miejsce:  
Poznań, Centrum Kongresowe Międzynarodowych 

Targów Poznańskich
 

Organizatorzy: 
Zakład Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
Klinika Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medyczne-
go im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Ginekolo-
gicznego 
oraz Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne: 
Termedia sp. z o.o.  

ul. Wenedów 9/1 
61-614 Poznań 

tel./faks +48 61 656 22 00 
szkolenia@termedia.pl

www.termedia.pl

Kardiodiabetologia XXI 
wieku, III Naukowy Zjazd 
Polskiego Towarzystwa 

Kardiodiabetologicznego

III Naukowy Zjazd 
Polskiego Towarzy-
stwa Kardiodiabetolo-
gicznego przedstawi całokształt postępów naukowych 
i praktycznych w zakresie zwiększenia wiedzy i umiejętno-
ści w prewencji i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych 
w wielomilionowej populacji chorych na cukrzycę, ze sta-
nem przedcukrzycowym oraz innymi czynnikami ryzyka kar-
diometabolicznego. Zjazd podejmuje wyzwanie polepsze-
nia rokowania w tej - tak bardzo ważnej - dziedzinie klinicz-
nej. Udział zapowiedzieli liderzy polskiej diabetologii i kardio-
logii. Tematyka Zjazdu przedstawiona będzie w formie sesji 
naukowych ustnych i posterowych oraz paneli dyskusyjnych. 

 
Termin: 

10-12 czerwca 2010 r. 
 

Miejsce:  
Warszawa  

 
Organizatorzy: 

Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne, 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II 

Wydziału Lekarskiego  Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznegoWojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie 

oraz wydawnictwo Termedia, wydawca czasopisma Prze-
gląd Kardiodiabetologiczny

Patronat honorowy: 
prof. zw. dr hab. n. med. Marek Krawczyk 

JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Biuro organizacyjne: 
Termedia sp. z o.o.  

ul. Wenedów 9/1 
61-614 Poznań 

tel./faks +48 61 656 22 00 
szkolenia@termedia.pl

www.termedia.pl
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NOWE UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE
LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
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Zapraszamy wszystkich lekarzy 
i lekarzy dentystów seniorów do Klu-
bu Lekarza Seniora w każdy czwar-
tek miesiąca w godzinach od 15.00 
do 17.00. Spotkania odbywają się 
w Klubie Lekarza w siedzibie Beskidz-
kiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej.

Zapraszamy zainteresowanych lekarzy i lekarzy dentystów seniorów na wy-
cieczkę „Ziemia Lubuska – Kraina młodego wina i starych pałaców”

w terminie 10-12 czerwca 2010r.
Zgłoszenia w Klubie Lekarza oraz u pani dr Janiny Miloty - 697 563 584

Program wycieczki – propozycja:

1 dzień
wyjazd rano, po drodze zwiedzanie Żagań – pałac park i kościoły,

Żary – zespół zamkowo-pałacowy, rynek starego miasta, Lubsko – ratusz
i kościół, Brody – zespół pałacowy, Obiadokolacja, nocleg

2 dzień
śniadanie, Ochla – Muzeum Etnograficzne, Zabór – pałac, Zielona Góra – park 

winny, palmiarnia, rynek, ratusz, kościół MB Częstochowskiej i muzeum, obiadoko-
lacja, nocleg

3 dzień
śniadanie, Łagów – zamek, Świebodzin – zamek, ratusz, mury miejskie, Milicz – 

pałac i zamek, Powrót do Bielska

Cena: 430 zł
Grupa: 20 osób

Organizator:  Beskid-Tour Bielsko-Biała

Wycieczka członków Klubu Lekarza Seniora
- „Ziemia Żywiecka”

„ Cudze chwalicie, swego nie znacie -sami nie wiecie co posiadacie ... „ - To jedno z najpopulamiejszych powiedzeń - I to jest 
prawda ... Jeździmy po całym świecie, zwiedzamy obce kraje ... W Polsce też szukamy różnych atrakcji, a tuż obok nas jest „Zie-
mia Żywiecka”, którą nie wszyscy dostatecznie znamy Jest ona skarbnicą architektury sakralnej - bardzo starej i nowej. Jest tu 
pozostałość z tzw.”.Rygla obronego” - schrony bojowe i.Wędrowiec „ , „ Waligóra” „ Wąwóz” „Włóczęga”, „Wyrwidąb” . 

. Dużą przyjemnością i atrakcją jest spacer na górę „Matyska” , uwieńczoną” Krzyżem Jubileuszowym 2000 lecia”. Prowadzi do 
niego ścieżka dydaktyczna o długości 2860 m w którą jest wkomponowane - 14- stacji Drogi Krzyżowej- tzw. „Golgota Beskidów.”. 

Wyjechaliśmy o wpół do ósmej 12 maja 2010r. wygodnym autokarem. 
Było nas 24-osoby.   
Pogoda niepewna, chmurki na niebie ... Zmieniono kolejność zwiedzania-  „ Matyskę” z popołudnia - przesunięto na godziny 

przedpołudniowe, zaraz po zwiedzeniu bardzo ciekawego kościoła Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, zbudowanego na bazie 
kaplicy z 14-tego wieku ,w Łodygowicach. 

Był to wspaniały pomysł. Poparliśmy się jeszcze piosenką - „Nie lej deszczu nie lej, bo cię tu nie trzeba” ... i słoneczko rozjaśniło 
niebo. Przewodniczka wycieczki zachęcała nas wszystkich do podjęcia trudu pokonania trasy - ale zaznaczyła równocześnie, że 
każdy z nas może zawrócić do autokaru, w każdym momencie, gdyby nie starczało mu sił.. 

Doszliśmy do celu prawie wszyscy ... J tam czekała nas wielka nagroda - Piękne widoki na otaczające nas ze wszystkich stron 
- góry. Lasy o różnych odcieniach soczystej zieleni. Łąki pokryte dywanami bujnych traw, bardzo gęsto przerośniętych mniszkiem 
lekarskim ... Wspaniała sceneria do wkomponowanego metalowego, kilkumetrowego krzyża z tablicą pamiątkową i „ganeczkiem” 
z którego można oglądać szerszą panoramę. 

Po „strawie dla ducha” -” strawa dla ciała” - przystanek w regionalnej karczmie Węgierskiej Górki i zajadanie się najczęściej 
oryginalnymi , na płycie kuchennej smażonymi plackami ziemniaczanymi, z obfitymi skwareczkami z wędzonki ... 

Po obiedzie- zwiedziliśmy „Schron Wędrowiec” - bunkier -muzeum, poświęcone upamiętnieniu budowli fortyfikacyjnych i ich 
działalności w pierwszych dniach września 1939 roku .. Wróciły przykre wspomnienia wojenne ... 

Potem był kościół Św. Maksymiliana Kolbego w Ciścu - i ciekawa opowieść księdza proboszcza - Historia wybudowania ko-
ścioła w czasie 24-godzin, w roku 1972, przy dużym wsparciu materialnym i duchowym - ks. Karola Wojtyły, wtedy jeszcze arcy-
biskupa krakowskiego. 

Od kilku dni w godzinach popołudniowych nawiedzają nas burze i deszcze ... 
Tradycji stało się zadość. W drodze do Lachowic zaczęło solidnie lać., ale tylko przez kilka minut. Na miejscu natężenie desz-

czu bardzo się zmniejszyło ... Mogliśmy swobodnie dostać się do pięknego kościoła, wysłuchać opowieści o ciekawej historii 
osady lachowickiej i obecnych jej losach. Według księdza proboszcza, około 30 procent mieszkańców, niestety głównie młodych, 
wyjechało do pracy za granicę... Czy powrócą na piękną ziemię żywiecką? 

My, około godziny 18-tej byliśmy w swoich domach - zadowoleni chyba wszyscy z pięknie i ciekawie przeżytego dnia.

Wanda Żarnowska-Ćwiertka

SENIORZY
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Pan 
Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Szanowny Panie Premierze,

W odpowiedzi na pismo a dnia 12 marca 2010r. Nr NRL/ZRP/AM220/461/2010 dotyczące uchwały nr 20 Krajowego Zjazdu Le-
karzy w sprawie objęcia lekarzy i lekarzy dentystów ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywa-
nia zawodowych, przedstawiam następujące stanowisko.

Podkreślenia wymaga fakt, iż lekarze i lekarze dentyści są objęci ochroną dla funkcjonariuszy publicznych przewidzianą w usta-
wie Kodeks Karny. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana w art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (Dz. U. Z 2008r. Nr 136, poz. 857, z póź. zm.) który stanowi, że lekarzowi który wykonuje czynności w ramach 
świadczeń pomocy doraźnej, lub w przypadku, o którym mowa w art. 30, przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszo-
wi publicznemu. Z kolei art. 30 cyt. Ustawy przewiduje, że lekarz ma obowiązek udzielić pomocy lekarskiej w każdym przypadku, 
gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego roz-
stroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

Należy zatem: stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym lekarzowi i lekarzowi dentyście, który wykonuje czynności w ramach 
świadczeń pomocy doraźnej, lub w przypadku,  gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty 
życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki przysługuje 
ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu, pomimo iż nie należy on do żadnej z grup wskazanych a art. 115 par. 
13 kodeksu karnego, a więc nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu kodeksu karnego. Tym samym objęcie lekarza 
szczególnym rodzajem ochrony prawnej przynależy tym funkcjonariuszom będzie uzależnione od występowania warunków okre-
ślonych w art. 44 cyt. Ustawy. Ratio legis powyższych unormowań związane jest z koniecznością zapewnienia niezakłóconego 
i należnego udzielenia pomocy medycznej o charakterze nagłym lub doraźnym.

Postulowanie natomiast w uchwale X Krajowego Zjazdu Lekarzy regulacje prowadzić będą do dalej idącej szczególnej ochro-
ny lekarzy, która obejmowałaby nie tylko sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, do której podjęcia lekarz 
jest obowiązany, czy też pomocy doraźnej , ale każdy inny przypadek wykonywania przez lekarza czynności zawocowanych nie-
zależnie od pilności udzielenia pomocy oraz związku z wykonywaniem tychże czynności.

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem każde zachowanie pacjenta, realizujące obecnie  znamiona  prywatnoskargowego 
występku z art. 217 par. 1 kodeksu karnego („naruszenie nietykalności cielesnej”) i art. 216 par. 1 kk (znieważenie) stanowić bę-
dzie ścigany z oskarżenia publicznego występek z art. 222 par. 1 i art. 226 par. 1 kk. W świetle proponowanych regulacji ochro-
nie przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego będzie podlegać lekarz lub lekarz dentysta zatrudniony np. w prywatnej klinice, 
lub wykonujący indywidualną praktykę, podczas świadczenia usługi w sytuacji, gdy np. kwestionowany będzie w sposób narusza-
jący godność lekarza wysokość opłaty za świadczoną usługę lekarską . Przyjęcie powyższej regulacji skutkować będzie ponadto 
uprzywilejowanym traktowaniem przedstawicieli tych dwóch zawodów, których wykonywanie związane jest z permanentnym kon-
taktem z innymi ludźmi, a których przedstawiciele w nie mniejszym stopniu narażeni są na nieeleganckie bądź agresywne zacho-
wanie „usługobiorców”ale przede wszystkim z osobami, będącymi funkcjonariuszami publicznymi zgodnie z art. 115 par. 13 kk.

Ponadto według postulowanego rozwiązania, szczególna ochrona prawna przedstawicieli wspomnianych dwóch zawodów  bę-
dzie dot. czynów wypełniających znamiona znieważenia „podczas” wykonywania czynności zawodowych przez pokrzywdzonych, 
a które nie musiałyby pozostawić „w związku” z wykonywaniem tych zawodów. Podkreślić natomiast należy, iż kk cyt. powyżej 
art. 266 par.1 określając przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej wymaga 
przypisaniu sprawcy odpowiedzialności karnej  wystąpienia łącznie znamion „podczas pełnienia obowiązków służbowych” oraz „w 
związku z pełnieniem obowiązków służbowych”. Zatem nie każde znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy 
mu przybranej realizuje znamiona typu czyny zabronionego, lecz wyłącznie takie które następuje „podczas pełnienia obowiązków 
służbowych” oraz „w związku z pełnieniem obowiązków służbowych”.

Należy przy tym pamiętać że konsekwencją poszerzania szczególnej (zaostrzonej) ochrony określonych dóbr jest poszerzenie 
zakresu szczególnej (zaostrzonej) odpowiedzialności karnej osób dopuszczających się kryminalizowanych naruszeń, a w tym 
samym tego rodzaju zmiana powinna spełniać warunek konieczności wynikający z art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Zgodnie bowiem ze wskazaną normą konstytucją ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 
mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograni-
czenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

W myśl postulowanej zmiany każde bowiem zachowanie pacjenta może zostać potraktowane jako zmierzające do naruszenia 
określonych praw osób wykonujących  zawody lekarza i  lekarza dentysty nawet w sytuacji, jeżeli do takiego zachowania przy-
czyniło się naganne zachowanie samego lekarza, a w konsekwencji stanowić będzie ścigany z oskarżenia publicznego występek 
z art. 222 i art. 226 par. 1 kk.

Nie wydaje się natomiast, aby któraś z wskazanych art. 31 ust.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wartości (bezpieczeństwo 
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lub porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicznej, czy też wolność i prawa innych osób) uzasadniała 
w tym wypadku konieczność ingerowania w sferę gwarantowanych konstytucyjnie wolności i praw. Brak też jest powodów, aby 
w demokratycznym państwie, respektującym oddzielenie strefy publicznej i prywatnej aktywności obywateli, autorytet zawodów 
lekarza i lekarza dentysty oraz godność osobistą tych osób, wymagał wzmożonej ochrony prawnej również w relacjach pomiędzy 
podmiotami prywatnymi (pacjent-lekarz) w postulowanym w uchwale zakresie. Nie przemawiają za takim rozwiązaniem względy 
konieczności. Postulowane rozwiązanie prowadzić będzie, poprzez możliwość zastosowania środków odpowiedzialności karnej, 
do niebezpieczeństwa nadużycia w stosowaniu postulowanych mechanizmów odpowiedzialności karnej.

Mając na uwadze powyższe, przedstawiam pogląd, że niekwestionowana szczególna ochrona, z której powinni korzystać le-
karze i lekarze dentyści została zagwarantowana art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. w zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
w zakresie uzasadnionym potrzebą zapewnienia niezakłóconego i należytego udzielenia pomocy medycznej o charakterze na-
głym lub doraźnym. 

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu

„Zdrowie Publiczne” 

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. kardiologów, medycyny pracy i on-
kologii /onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, onkologii, 

hematologii dziecięcej/

Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej zawiadamia, że prowadzi kursy z zakresu „Zdrowie Publiczne” w ramach projektu zgłoszonego przez Centrum Medyczne Kształ-
cenia Podyplomowego w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską. 

Celem projektu jest m.in.: - finansowanie organizacji kursów specjalizacyjnych z dziedzin onkologii, kardiologii  i medycyny pracy 
- dofinansowanie lekarzom kosztów uczestnictwa w kursach poprzez refundowanie 

  poniesionych wydatków na dojazdy, wyżywienie oraz zakwaterowanie 
                                                                                                                                 

Terminy kursów: 
Nr kursu:  1-730/1-12-019-2010    13 – 18.09.2010 r.
Nr kursu:  1-730/1-12-020-2010    22 – 27.11.2010 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 28,  codziennie od godziny 9.00.
Szczegóły na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl

Zgłoszenia na kurs wyłącznie na formularzach CMKP przyjmuje: CMKP Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa tel./fax.  22 569 38 05
e- mail: kursy-3@cmkp.edu.pl

Zaburzenia lipidowe - 
pod redakcją
Barbary Cybulskiej
i Longiny Kłosiewicz-
Latoszek  

ISBN 978-83-62138-19-7 
format B5  
liczba stron 220  
oprawa miękka 

Zaburzenia lipidowe to pierwsza 
książka w Polsce omawiająca ten 
problem całościowo. Autorzy położy-
li szczególny nacisk na to aby pozy-
cja stała się źródłem wiedzy na ten 
temat  i przyczyniła się do pogłębie-
nia umiejętności postępowania lekar-
skiego. Książka ta uwzględnia aktu-
alne standardy postępowania oraz 
wieloletnie doświadczenie autorów, 
którzy są ekspertami w dziedzinie li-
pidologii. Zapraszamy do lektury.

Wydawca: 
Termedia sp. z o.o.

ul. Wenedów 9/1, 61-614 Poznań
tel./faks: +48 61 656 22 00  

tel. 2: +48 61 656 22 02
www.termedia.pl

RADA
PROGRAMOWA

OŚRODKA KSZTAŁ-
CENIA MEDYCZNE-

GO
BESKIDZKIEJ IZBY

LEKARSKIEJ

 
     

     uprzejmie zapraszają
na kurs medyczny nt. 

CHOROBA
FOSFOLIPIDOWA
Prowadzenie dr n.med. Jakub 

Śwadźba

Zebranie odbędzie się
dnia 23 czerwca 2010 r. /środa/,

o godz. 15.30 
w sali wykładowej

Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej,

ul. Krasińskiego 28    

XLIII Zjazd
Psychiatrów Polskich
„Świat  współczesny

a psychiatria”

Zjazd stanowić będzie dobr okazję do refleksji nad rozwojem 
wiedzy psychiatrycznej i jednocześnie pozwoli zastanowić się 
nad dalszymi drogami postępu w diagnostyce i terapii zabu-
rzeń psychicznych. W programie przewidziano wykłady ple-
narne zaproszonych gości, także z zagranicy, oraz sesje na-
ukowe i szkoleniowe organizowane przez Sekcje Naukowe  

i Komisje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Podczas 
Zjazdu odbędzie się również Walne Zebranie Delegatów PTP.

 
Termin: 

23-26 czerwca 2010 r. 
 

Miejsce:  
Poznań, Centrum Kongresowe

Międzynarodowych Targów Poznańskich 
 

Organizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, 

Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

oraz 
Wydawnictwo Termedia

 
Biuro organizacyjne: 

Termedia sp. z o.o.  
ul. Wenedów 9/1 

61-614 Poznań 
tel./faks +48 61 656 22 00 

szkolenia@termedia.pl, www.termedia.pl
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TURNIEJ TENISA
Wszystkich amatorów tenisa ziemnego 

zapraszamy na VIII Mistrzostwa Beskidzkiej  
Izby Lekarskiej, które w tym roku odbędą się 
w Bystrej Śląskiej. Turniej  rozegrany zosta-
nie 12 czerwca 2010 na kortach ziemnych 
(ceglanych), początek  zawodów godzina 
10.00, zapisy w dniu turnieju od 9.30 do 9.45

Dodatkowe pytania proszę kierować do 
oragnizatorów turnieju:

Marek Kubizna  (tel. kom. 661-081-000) lub 
Rafał Kluba (606-387-301).

Mapka dojazdowa do  kortów obok (ul. Pod 
Piekiełkiem 29, Bystra, boczna w lewo od 
drogi na Szczyrk  na wysokości „Piekiełka” ).

Serdecznie zapraszamy!

Rafał Kluba

Bożenna Mulska                                                                         Płock, 08.02.2010 r.
09-400 Płock
ul. Obr. Westerplatte 8 m 22

Pani dr Zyta Kaźmierczak Zagórska
Przewodniczace Okręgowej Beskidzkiej

Izby Lekarskiej
43-300 Bielsko-Biała
Ul. Krasińskiego 28

Szanowna Pani
Zwracam się do Państwa o umieszczenie w Biuletynie Informacyjnym słów podzię-

kowania Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca w Ustroniu.
Prośbę swą uzasadniam tym, że w momencie krytycznym stanu mojego zdrowia, 

miałam to szczęście spotkać ludzi z sercem na dłoni I którzy błyskawicznie i bezinte-
resownie otworzyli przede mną drzwi swojej Kliniki.

Z góry dziękuję za przychylność.
Pozostaję z wyrazami szacunku


