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Urszula Hrabowska 

e-mail: okm@bil.bielsko.pl
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Radca Prawny:
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Leszek Ciosłowski
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e-mail: a.gryczka@bil.bielsko.pl
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fax: 33 822-70-17

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
godz. 8.00 - 16.00 

piątek  godz. 9.00 – 17.00

http://www.bip.bil.bielsko.pl
e-mail: bil@bil.bielsko.pl; bielsko.biala@hipokrates.org

Bieżący numer Biuletynu Informacyjnego jest w przewa-
żającej części poświęcony XXX Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej, który odbył się w dniu 31 marca 2012 
roku. Aby wyjaśnić tym z was, którzy nie orientują się dokładnie 
w zasadach działania Samorządu Lekarskiego, Okręgowy Zjazd 
Lekarzy jest najważniejszym organem Izby. Biorą w nim udział 
delegaci z terenu całej Izby, wybierani na czteroletnią kadencję 
w swoich okręgach wyborczych. Na początku kadencji delegaci 
na specjalnym sprawozdawczo-wyborczym Zjeździe wybierają 
Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, członków Okręgowej Rady Le-
karskiej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Zastępców Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Komisję Rewizyjną. 
Następnie co roku, w pierwszym kwartale odbywa się Zjazd, który 
ma za zadanie przyjąć sprawozdania organów Izby za miniony rok, 
udzielić absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za miniony rok 
oraz przyjąć projekt budżetu na kolejny rok. Wszystkie sprawoz-
dania i uchwały przyjęte na Zjeździe mamy obowiązek publikować          
w Biuletynie. Stąd raz do roku nasz Biuletyn ma taką specjalną 
formę Biuletynu Zjazdowego. 

W tym numerze zamiast Słowa Prezesa zamieszczamy 
wystąpienie pani Prezes Zyty Kaźmierczak - Zagórskiej wygło-
szone na Zjeździe. Znajdziecie w nim bardzo wiele informacji 
na temat minionego roku w Samorządzie Lekarskim, istotnych 
zdarzeń ogólnopolskich jak i dotyczących Naszej Izby. Następnie 
zamieszczamy sprawozdania poszczególnych organów Izby za 
rok 2011. W kolejnej części znajdziecie Państwo dosyć obszerny 
artykuł przygotowany przez Piotra Watołę, członka ORL BIL ale 
również członka Zarządu Krajowego OZZL, dotyczący aspektów 
prawnych związanych ze zmianami jakie wprowadziła min. ustawa 
refundacyjna. Następną część zajął artykuł przygotowany przez 
przedstawicieli naszego Ubezpieczyciela, dotyczący zasady likwi-
dacji szkody osobowej – temat ten był w czasie Zjazdu referowany 
jako temat towarzyszący i wzbudził tak duże zainteresowanie, że 
postanowiliśmy dla Państwa go opublikować. Ponadto w Biuletynie 
znajdziecie Państwo wszystkie uchwały i apele przyjęte przez XXX 
Okręgowy Zjazd Lekarzy BIL.

 
Zapraszam do ciekawej lektury.

Klaudiusz Komor

Drodzy Czytelnicy!

DWA SŁOWA NACZELNEGO
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O pracy obu zespołów zdam sprawozdanie w części, w której omó-
wimy aktualną sytuację w ochronie zdrowia. Osobiście wyrażam 
nadzieję, że po raz kolejny,  trzeźwy i merytoryczny głos naszego 
skonsolidowanego środowiska będzie usłyszany i możliwe jest 
przywrócenie normalności  w codziennym wypełnianiu naszej roli 
w wymiarze zawodowym i społecznym.

Beskidzka  Izba Lekarska zalicza się do grona izb średnich, 
liczymy ponad 3295 lekarzy i lekarzy dentystów.  W naszym izbo-
wym życiu są oczywiście bardzo miłe momenty i do takich należy 
przyjęcie młodych lekarzy do Izby. W tym roku w szeregi naszej 
Izby przyjęliśmy 39 lekarzy i 15 lekarzy dentystów. Tradycyjnie               
w siedzibie  Izby odbyło się uroczyste wręczenie prawa wykony-
wania zawodu lekarza i lekarza dentysty tegorocznym absolwen-
tom uniwersytetów medycznych. Każdy z młodych lekarzy wraz                                                                                                                                 
z ograniczonym prawem wykonywania zawodu  otrzymał też 
Kodeks Etyki Lekarskiej. W spotkaniu liczny udział wzięli człon-
kowie prezydium BIL. Witając kolegów gratulowałam Im zdobycia 
dyplomu lekarza oraz życzyłam sukcesów w przyszłym życiu 
zawodowym, dobrych i życzliwych szefów i nauczycieli, a także 
wytrwałości w dążeniu do obranego celu. Wyraziłam nadzieję, 
że nie będą musieli emigrować w poszukiwaniu normalności                                          
i  „lepszego życia”.

Zachęcam młodych lekarzy do aktywności. Przedstawicie-
le naszej Izby będą uczestniczyli w Kongresie Młodych Lekarzy, 
który odbędzie się w kwietniu w Poznaniu. Kongres w większości 
będzie poświęcony dyskusji o przyszłości kształcenia lekarzy                                                                               
w Polsce. Będzie doskonała okazja, aby upomnieć się o możliwo-

ści szkolenia specjalizacyjnego.  W tej sprawie interweniowałam 
w Ministerstwie Zdrowia, po tym jak Departament Nauki i Szkol-
nictwa w wyniku analizy ilości posiadanych środków przekazał 
Ministrowi do zaakceptowania i wydania w drodze zarządzenia 
propozycji uruchomienia 444 miejsc prezydenckich w skali kraju. 
Ministerstwo Zdrowia przyjęło następującą zasadę rozdziału 
miejsc specjalizacyjnych: w każdej specjalizacji klinicznej,w któ-
rej będzie prowadzone postępowanie konkursowe - 1 miejsce 
rezydenckie. Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie zapewniało, że 
zapewnienie miejsc specjalizacyjnych traktuje jako priorytet. Nie-
stety, przedstawiona propozycja rozmija się w sposób zasadniczy 
z wielokrotnymi zapewnieniami Ministra Zdrowia o zapewnieniu 
miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy.  Interwencje w tej sprawie 
wzmocniło stanowisko Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Tradycją stała się współpraca trzech Izb działających na 
terytorium Śląska. W minionym roku podejmowaliśmy wspólne 
decyzje, min.:

• w sprawie powoływania konsultantów wojewódzkich. Więk-
szości konsultantom skończyła się kadencja i wojewoda 
zaproponował nowe kandydatury.

• przedstawiania kandydatów do Komisji przy Wojewodzie                  
w sprawie orzekania o niepożądanych zdarzeniach medycz-
nych

• uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez Woje-
wodę w sprawie  sytuacji w ochronie zdrowia ze szczególnym 
uwzględnienie nowego OC dla szpitali. Konkluzja  z tego typu  
spotkań  zawsze jest  podobna - jak zawsze przekaz jest 
jednakowy: pieniędzy jest zbyt mało, a Śląsk wg algorytmu 
jeszcze dodatkowo traci pieniądze, maleje też  migracja, za-
tem nie należy oczekiwać jakiejkolwiek poprawy.

Wyraźnie widać, że system rozliczeń z NFZ  jest niedosko-
nały. Sposób zawierania kontraktów też budził wiele emocji. Na 
terenie działania naszej Izby pozostały duże NZOZ pozbawione 
kontraktów,  ich los jest niepewny, a przyszłość  pod znakiem za-
pytania. Społeczeństwo  polskie jest zbyt biedne, aby oczekiwać 
iż praca  NZOZ - ów w całości może  opierać się na prywatnym 
finansowaniu. Być może w przyszłości, gdy na rynku ubezpieczeń 
pojawią się inni niż NFZ ubezpieczyciele, ośrodki dobrze przygo-
towane merytorycznie, z dobrym sprzętem będą konkurencyjne              
w wyścigu po kontrakt. W sprawie kontraktowania i płacenia tzw. 
nad limitów  pozwoliłam sobie przygotować apel do Prezesa NFZ. 

Zgodnie z Ustawą o Izbach jesteśmy zobligowani do zaj-
mowanie stanowiska w sprawach zdrowotności społeczeństwa, 
co też czynimy. Jak wynika z mojego sprawozdania, zarówno na 
forum regionalnym, jak i naszym - Izbowym podwórku. Podczas 
spotkania w dniu 16 marca 2012 z Wicemarszałkiem Senatu Sta-
nisławem Karczewskim przedstawiłam problem likwidacji szpitali 
w Tychach i Pszczynie. Co prawda nie dotyczy to bezpośrednio 
naszej Izby, ale sytuacja finansowa szpitala w Tychach nie odbiega 
w sposób szczególny od innych szpitali. Finansowanie szpitali  jest 
niewystarczające, spirala zadłużenia działa jak  mechanizm śnież-
nej kuli, co może niespodziewanie doprowadzić do zlikwidowania  
naszych  miejsc pracy.

Wydarzeniem ostatnich miesięcy jest połączenie dwóch 
szpitali w Bielsku - Białej - Beskidzkiego Centrum Onkologii                      
i Szpitala Ogólnego. W miniony poniedziałek został otwarty nowy - 
przeniesiony z BCO Oddział opieki paliatywnej i długoterminowej. 
Gratuluję, bo  wyremontowany budynek i wyposażenie oddziału 
budzą nadzieję na nowe możliwości dla bielskich pacjentów.              

W następnej kolejności ma dokonać się rozbudowa BCO, wizja 
Dyrektora - Senatora Rafała Muchackiego  jest imponująca!
Mam nadzieję, że miasto udźwignie ten ciężar? 
         Od połowy roku tj. 1 lipca 2011 obowiązuje ustawa o działalno-
ści leczniczej. Wprowadziła ona wiele zmian, a przede wszystkim 
zamieniła  indywidualną praktykę lekarską w praktykę zawodową, 
a w  izbowym rejestrze figurujemy jako podmioty lecznicze. Zmie-
niły się też zasady rejestracji, opłaty i zasady kontroli.

W kształceniu przed - i podyplomowym czeka nas rewo-
lucja. Nastąpiła nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza 
dentysty. Zapadły już decyzje o likwidacji stażu podyplomowego, 
reformie  studiów medycznych. Na nic zdał się protest środowiska 
lekarskiego oraz rektorów uniwersytetów medycznym. Nie wdając 
się w szczegóły: brak środków finansowych, nieprzystosowana 
baza dydaktyczna, nie rozwiązane problemy ubezpieczenia OC 
studentów - lekarzy, grożą felczeryzacją medycyny w Polsce.
Wydaje się, że jest to rozwiązanie doraźnie, próba wprowadzenia 
grupy młodych lekarzy na rynek pracy w celu rozwiązania  proble-
mu dyżurów oraz emigracji młodych lekarzy. Jak trudno uzyskać 
możliwość specjalizowania się wiemy doskonale. Ilość rezydentów 
przyznanych w tej sesji jest tego doskonałym przykładem.

Przygotowywane są zmiany w systemie specjalizacji, sys-
tem modułowy ma ułatwić kształcenie się lekarzy w większej ilości 
ośrodków, a także ułatwić uzyskanie akredytacji do kształcenia.
Rodzi się pytanie, czy wobec trudnej sytuacji finansowej, nacisku 
zarządzających, aby kierować się ekonomią i czystym wynikiem 
ekonomicznym, jest jeszcze miejsce dla młodych lekarzy? Prze-
cież NFZ płaci tylko za wykonaną procedurę przez specjalistę!!!

W Izbach analizowaliśmy sytuację młodych lekarzy. Po-
wstaje luka pokoleniowa. W niektórych specjalnościach średnia 
wieku jest ponad 40 lat.

Zarządzanie majątkiem i działalność gospodarcza 
Izby lekarskiej

Jak Państwo pamiętają w zeszłym roku omawialiśmy 
problem siedziby Izby.  Mamy podpisaną umowę użyczenia na ko-
lejne 10 lat. Warunki, jakie nam zostały postawione powodują, że 
w opinii Prezydium i Rady powinniśmy pomyśleć o zakupie nowej 
siedziby. Budynek wymaga remontu, cały czas ponosimy wydatki 
na bieżące remonty. Warunkiem podpisanej umowy było przedsta-
wienie harmonogramu prac na najbliższe lata. Przygotowaliśmy 
taki dokument, podjęłam próby zdobycia środków ze środków miej-
skich, niestety bez sukcesu. Cały czas trwają prace w budynku lub 
na zewnątrz. Parking stanowi dla nas duży problem. Nie możemy 
skutecznie zablokować wjazdu osobom niepowołanym. Miasto nie 
rozwiązało dojazdu dla osób użytkujących garaże wynajęte od 
miasta. Izba finansuje naprawę miejskiej drogi, odśnieżanie itd. 
Nie posiadamy właściwych warunków  lokalowych dla archiwum. 
Wobec tego konieczne było zakupienie  i montaż szaf dla zmaga-
zynowania niezbędnych dokumentów. Zatrudniliśmy certyfikowa-
nego archiwistę, który uporządkował dokumenty.

FINANSE IZBY
Po pierwsze –REFUNDACJA
W tym roku poszliśmy wspólnie z innymi Izbami 
na wojnę z MZ.
Zgodnie z Ustawą o Izbach,  Izba przejęła zadania od administracji 
państwowej i powinny one zostać zrefundowane. Niestety od wielu 
lat maleją dotacje z budżetu państwa - bo tak nazywa się w usta-
wie budżetowej refundacja zadań.

Mija kolejny rok działalności VI kadencji Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej. Dzisiejszy Zjazd jest zjazdem sprawozdawczo - budże-
towym, a zatem można by sądzić, że skoncentrowanie się na tych 
dwóch zagadnieniach - sprawozdawczości i uchwalaniu budżetu, 
powinno wyczerpać program. W historii zjazdów Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej, przez wiele lat obrady zaczynaliśmy od  relacji o za-
wirowaniach wokół istnienia naszej izby. W tym roku problem ma 
zupełnie inny wymiar, dotyczy wszystkich lekarzy i lekarzy denty-
stów, całej korporacji lekarskiej. Otóż od pewnego czasu, ustami 
Ministra Sprawiedliwości wypowiadane są opinie o konieczności 
deregulacji niektórych zawodów. W podtekście może dotyczyć to 
również lekarzy (odniesienie do art. 17 konstytucji RP).

Wydarzenia ostatnich miesięcy są wyzwaniem dla środo-
wiska medycznego, a dla lekarzy i lekarzy dentystów w szczegól-
ności. Zaistniał niespotykany w historii polskiego systemu ochrony 
zdrowia chaos. W imię reformy ochrony zdrowia w Polsce żąda 
się od nas lekarzy, coraz więcej, nieraz rzeczy absurdalnych czy 
wręcz godzących w dobro pacjenta. Utrudnia to pracę tysiącom 
lekarzy, a w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu 
społeczeństwa. 

Nie można w tej sytuacji pozostać na uboczu, wobec 
grożących zagrożeń osobiście włączyłam się w prace ważnych 
zespołów powołanych przez Naczelną Radę Lekarską:
• zespołu d/s wypracowania umowy z NFZ w sprawie recept, 

którego jestem przewodniczącą, 
• oraz zespołu d/s współpracy z Ministerstwem Zdrowia w za-

kresie zmian w aktach prawnych 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

SŁOWO WSTĘPNE

Wystąpienie Prezes 
Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej Zyty 
Kaźmierczak-
Zagórskiej na XXX  
Okręgowy Zjazd 
Lekarzy BIL

SŁOWO WSTĘPNE
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W 2011 roku poziom refundacji znowu zaproponowano na po-
ziomie lat ubiegłych tj. ok 44 tys. przy prawdziwych kosztach na 
poziomie ponad 190 tyś. Po wielu spotkaniach z Ministrem Zdro-
wia i groźbie że, pójdziemy do sądu, Ministerstwo pod koniec roku 
zaproponowało nam 39 tyś. To był policzek. Decyzją Prezydium 
BIL odrzuciliśmy tą propozycję  i postanowiliśmy złożyć pozew do 
sądu.
Po drugie  - SKŁADKI
Mamy dość wysoką /procentowo/ ściągalność składek. Niestety 
zmuszana byłam wysłać kilka listów - wezwań do zapłaty do kole-
gów, których zaległości sięgają kwot  ponad 1 tys zł. Przymierza-
my się do stworzenia systemu  indywidualnych kont dla każdego 
członka.
Po trzecie - AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Prowadzona przez Izbę agencja ubezpieczeniowa przynosi 
dochód. Po śmierci Pana Piotra Galusa stanęliśmy przed proble-
mem, kto poprowadzi Agencję. Udało się pozyskać do współpracy 
bardzo doświadczoną osobę, Panią Jolantę Kapelę.
Ubezpieczenia  
Wzorem lat ubiegłych po rozmowach z firmami ubezpieczeniowy-
mi, zaproponowaliśmy kontynuowanie ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej dla lekarzy w firmie, która zaoferowała najko-
rzystniejsze warunki ubezpieczenia, pod względem zawartości              
i ceny produktu . Dodatkowo wypracowaliśmy nowy produkt ubez-
pieczeniowy dla lekarzy  będących na kontrakcie. Oferta cieszy się 
dużym zainteresowaniem.

POLITYKA INFORMACYJNA  
Zorganizowaliśmy konferencje prasową poświęconą protestowi    
w sprawie  refundacji leków, potocznie zwanym protestem piecząt-
kowym.  Zainteresowanie mediów było bardzo duże, w przyszłości 
powinniśmy  zapraszać dziennikarzy na ważne wydarzenia w Izbie.
Wielu kolegów  wypowiada się krytycznie  o naszej stronie inter-
netowej. Niewątpliwie wymaga ona unowocześnienia, to wymaga 
pewnego wysiłku. Zapraszam chętnych do współpracy, myślę, że 
pole do popisu mają tutaj młodzi lekarze. 

Pomoc dla lekarzy w trudnej sytuacji życiowej
Udzielamy pomoc finansowa kolegom w trudnej sytuacji. Niestety 
koledzy są zmuszeni do sięgania po tego rodzaju wsparcie.
Z przykrością muszę stwierdzić, że próśb jest coraz więcej. Do 
Izby zwracają się lekarze seniorzy, których emerytury są zbyt ni-
skie i nieraz brakuje im na leki. 

Naczelna Rada Lekarska  uchwałą z dnia 3 września 2010 
powołała fundację „Lekarze Lekarzom”, której zostałam prze-
wodniczącą. Fundacja po długich bojach została zarejestrowana 
i wkrótce będzie można wpłacać na konto  np. 1% od podatku. 
Zachęcam!
Polskie Towarzystwo Lekarskie.
Po śmierci wieloletniego Przewodniczącego Oddziału Bielskiego 
PTL Dr Olgierda Kossowskiego, przewodnictwo przejęła Dr  Elż-
bieta Sobol-Grzesiak. Współpraca z PTL na terenie naszej Izby 
układa się dobrze.
Działalność kulturalna i towarzyska
W naszej Izbie działa Klub Młodego Lekarza oraz Klub Seniora.
Starsi koledzy spotykają się w Klubie Lekarza raz w tygodniu. Pani 
Dr Janina Milota organizuje wycieczki, w tym roku zaplanowano 
wyjazd w Sudety.

SŁOWO WSTĘPNE SPRAWOZDANIA

Zjazd odbył się 31 marca w sobotę, w siedzibie Be-
skidzkiej Izby Lekarskiej. Tradycyjnie delegaci dopisali i nie 
było problemu z uzyskaniem quorum. Z niewielkim opóźnie-
niem wynikającym z przyczyn organizacyjnych Zjazd otwarła 
powitaniem przybyłych Gości i Delegatów Prezes BIL Zyta 
Kaźmierczak-Zagórska. Wśród gości znaleźli się senator Rafał 
Muchacki, Z-ca Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Wojciech 
Muchacki i Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej Kazimierz 
Kowalczyk. Sprawnie wybrano prezydium Zjazdu – prze-
wodniczącym został Maciej Skwarna, jego zastępcami Beata 
Jarczewska-Głośnicka i Klaudiusz Komor a sekretarzem Mał-
gorzata Potyralska. 

Po krótkiej części oficjalnej, w której głos zabrała Pani 
Prezes (wystąpienie publikujemy w numerze) oraz zaproszeni 
goście, dokonano odznaczenia lekarzy złotym znaczkiem BIL. 
W pierwszej kolejności wręczono złote znaczki BIL lekarzom, 
którzy nie odebrali ich na Jubileuszu XX- lecia naszej Izby, tj. 
dr Alojzie Warchał, dr Januszowi Betlejowi, dr Janowi Fran-
czykowi, dr Władysławowi Hebdzie i dr Konstantemu Łobo-
dzie. Ponadto uhonorowano złotym znaczkiem BIL dr Annę 
Byrczek, inicjatorkę stworzenia opieki hospicyjnej w naszym 
mieście, która z poświęceniem pracuje w domowej opiece 
hospicyjnej od 20 lat. Dr Klaudiusz Komor zaprezentował 
sylwetki lekarzy mających osiągnięcia sportowe: dr Teresy 
Zajusz i dr Aleksandra Grochowskiego. Wyżej wymienionym 
lekarzom zostały przyznane medale za wybitne osiągnięcia 
poza medyczne.

Następną część Zjazdu wypełniły sprawozdania                    
z działalności organów BIL za rok 2011 (również publikujemy 
je w tym numerze biuletynu) oraz uchwały o ich przyjęciu                  
i udzieleniu absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 
2011  (zamieszczone w dalszej części biuletynu).
Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrali przedstawiciele 
sponsora Zjazdu a jednocześnie ubezpieczyciela BIL – PZU. 
Przedstawili oni bardzo ciekawą prezentację na temat zgłasza-
nia i likwidacji szkody z zakresu OC lekarzy – w dalszej części 
biuletynu obszerny materiał dla Czytelników.

Dużą część Zjazdu zajęła dyskusja na temat aktualnej 
sytuacji w ochronie zdrowia. Przez zabierających głos dele-
gatów przemawiało oburzenie i rozgoryczenie poczynaniami 
rządu. Bardzo interesujące fakty przytoczył Piotr Watoła, pre-
zentując uzyskane przez OZZL opinie prawne na temat karania 
lekarzy i nowych umów z NFZ. Również w naszym biuletynie 
publikujemy artykuł autorstwa Piotra Watoły i zachęcamy do 
wnikliwej lektury. W przerwie obiadowej odbyło się walne 
zgromadzenie Lekarskiej Kasy Pomocy, na której wybrano 
nowy zarząd Kasy. Zjazd zakończyło przyjęcie licznych stano-
wisk i apeli, które również publikujemy w tym numerze. Około 
godziny 16.00 Zjazd zakończył się a delegaci udali do domów. 

Sprawozdanie z XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej

dr Anna Byrczek, inicjator-
ka stworzenia opieki hospicyjnej 
w naszym mieście, która z poświę-
ceniem pracuje w domowej opiece 
hospicyjnej od 20 lat.

Komisja Sportu
Sportowcy naszej Izby mają się czym pochwalić. Medale i dyplomy  
uzyskane w różnych dyscyplinach sportu, indywidualnie i w grach 
zespołowych, są ozdobą naszej Izby. 

Szkolenie podyplomowe 
Właśnie na tym polu postrzegam jedną z ważniejszych  roli 

Izby. Organizowanie kształcenia zarówno podyplomowego jak i 
doskonalącego. W naszej Izbie realizujemy program szkoleń, cały 
czas rozwijając ofertę dla lekarzy i stomatologów. W tym roku po-
nad 2500 lekarzy uczestniczyło w różnego typu szkoleniach.
Rada Programowa Ośrodka planuje szkolenia na cały rok, z ofertą 
można się zapoznać na stronach izbowych, jest bardzo bogata               
i różnorodna.  Z propozycjami szkoleń zwracają się do nas różne 
podmioty, naprawdę musimy szukać terminów i wybierać tematy. 
W ramach szkoleń organizowanych prze CMKP wygraliśmy kon-
kurs na cykl szkoleń z zakresu kardiologii, które w całości zostały 
sfinansowane ze środków unijnych. W planach mamy nowoczesne 
formy szkolenia, cały czas marzy nam się  platforma edukacyjna.  
Oczywiście, żeby prowadzić ośrodek kształcenia trzeba na to 
posiadać środki finansowe, lokalowe, zatrudnić więcej pracowni-
ków. Potrzebny jest nam ośrodek z prawdziwego zdarzenia z salą 
wykładową.  Moglibyśmy zaproponować szkolenia komercyjne dla 
innych podmiotów, aby zarobić pieniądze dla Izby, ale obecnie są 
trudności ze względu na lokal. 
Cały czas myślimy o nabyciu jakiejś nieruchomości, w której 
mógłby powstać ośrodek z prawdziwego zdarzenia. Powinniśmy 
aktywnie się  włączyć w zainicjowaną przez Naczelną Radę ini-
cjatywę ustawodawczą, aby lekarze mieli zapewnione warunki 
finansowe i organizacyjne realizowania  obowiązku doskonalenia 
zawodowego.

Kończąc, dziękuję wszystkim, którzy na co dzień swą po-
stawą i pracą budują wizerunek środowiska. Dziękuję wszystkim 
koleżankom i kolegom z Rady i Prezydium za zaangażowanie          
i pracę. Szczególnie to doceniam, bo coraz mniej lekarzy angażuje 
się w pracę społeczną, dlatego bardzo cieszę się z zaangażowania 
młodych lekarzy. Dziękuję  pracownikom Izby za rzetelna pracę. 
Nie będę wymieniać z nazwiska, ale cieszę się, że stanowicie 
Państwo zespół, który potrafi wspólnie pracować bez zgrzytów i 
nieporozumień.

Zyta Kaźmierczak-Zagórska
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Szkoły Muzycznej. Wzięli w nim liczny udział zaproszeni goście: 
członkowie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, władze samo-
rządowe, parlamentarzyści, dyrektorzy jednostek służby zdrowia            
i niestety, niezbyt liczni członkowie naszej Izby. Pani Prezes przed-
stawiła historię Izb Lekarskich, historię powstania i wielokrotną 
walkę o utrzymanie Beskidzkiej Okręgowej Izby Lekarskiej, mówiła 
o działalności i dokonaniach naszej Izby. Zasłużonym Koleżankom 
i Kolegom wręczono złote znaczki BIL oraz pamiątkowe Medale 
XX-lecia Samorządu. Wiele słów uznania o naszej dotychczasowej 
działalności i życzeń dalszej pracy i współpracy usłyszeliśmy od 
zaproszonych gości. Zjazd zakończył recital fortepianowy naszego 
izbowego kolegi dr Rafała Krausa i koncert Orkiestry Symfonicznej 
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej.

Poza tym zajmowaliśmy się sprawami bieżącymi: re-
montem i zabezpieczeniem siedziby, wymianą i modernizacją 
sieci komputerowej, wymianą centrali telefonicznej, problemami 
kontraktowania usług medycznych, problemami poszczególnych 
szpitali i indywidualnymi Koleżanek i Kolegów.
Radca prawny mgr Dorota Godlewska, jak co rok, służyła porada-
mi Okręgowej Radzie Lekarskiej, Lekarskiej Kasie Pomocy oraz 
lekarzom i lekarzom dentystom – członkom BIL.
Praca w Okręgowej Radzie Lekarskiej to nie tylko udział w posie-
dzeniach, to przede wszystkim praca w Komisjach. Ilość pracy 
w poszczególnych Komisjach jest zróżnicowana. Jedne z nich 
(komisja ds. prawa wykonywania zawodu, komisja praktyk prywat-
nych, komisja kształcenia) przygotowują projekty uchwał na każde 
posiedzenie Rady czy Prezydium, inne w miarę zgłaszanych pro-
blemów. Nie będę omawiać pracy każdej z komisji – sprawozdania 
z ich działalności otrzymaliście Państwo w materiałach. 

Chciałabym wyróżnić Komisję legislacyjną, która (głównie 
jej przewodniczący dr Jacek Kossowski) opiniowała około 1000 
projektów ustaw i rozporządzeń oraz Komisję Kształcenia, która 
zorganizowała 62 szkolenia i 1 konferencję, w których wzięło 
udział 2554 lekarzy i lekarzy dentystów, podpisała, między innymi, 
umowę na realizowanie kształcenia w ramach procesu specjaliza-
cji lekarzy deficytowych specjalności, w ramach projektu systemo-
wego współfinansowanego przez Unię Europejską, co przyniesie 
wymierne korzyści.

Obecnie nasza Izba liczy 3360 członków /stan na 31.12.2011 r./
W ciągu roku zmarli:

Lek. Rykała Jan  medycyna ogólna II˚
Lek. Zabiega Jerzy choroby wewnętrzne I˚, medycyna przemysłowa I˚
Lek. Cichy Antoni radiologia I˚
Lek. Schonwalder Stanisław choroby wewnętrzne I˚, medycyna 
przemysłowa II˚
Lek. Parada-Kossowska Halina  pediatria II˚
Lek. Pikulik Marek                     
Lek. dent. Czernicka Irena  stomatologia ogólna I˚
Lek. Lewicki Andrzej chirurgia ogólna I˚, urologia II˚ 
Lek. Ozóg Irena  położnictwo i ginekologia II˚
Dr  Kossowski Olgierd  neurologia II˚, psychiatria II˚, medycyna 
społeczna I˚
Lek. Dent. Sypniewski Andrzej
Lek. Englert Jerzy  ginekologia i położnictwo II˚
Lek. dent. Warzel Zofia stomatologia dziecięca I˚
Lek. Wróbel Bożena położnictwo i ginekologia II˚
Lek. Kołodenny Mieczysław położnictwo i ginekologia II˚

Proszę o powstanie i uczczenie ich pamięci minutą ciszy. Każdy 
rok niesie ze sobą jakieś problemy dla lekarzy i lekarzy dentystów. 

Rok 2011 nie był wyjątkiem. Dwie Ustawy sejmowe: o działalności 
Leczniczej i w skrócie zwana „ustawa refundacyjna” przyniosły 
znaczne zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia, a więc także 
lekarzy i lekarzy dentystów. Wiele rozwiązań prawych zawartych 
w tych aktach spotkało się z niezadowoleniem, a nawet protestem 
środowiska lekarskiego. Nasz protest przyniósł już zmiany. 
Życzę Koleżankom i Kolegom, aby w przyszłości legislatorzy bar-
dziej wsłuchiwali się w głosy naszego środowiska co przyniesie 
korzyść pacjentom, pracownikom ochrony zdrowia oraz płatnikowi.

Dziękuję za uwagę
Jolanta Firlej-Dobrzańska

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej 

Izby Lekarskiej za rok 2011.

Koleżanki i Koledzy !
W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Lekarska 

odbyła 9 posiedzeń i podjęła 859 uchwał. Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej zbierało się 17 razy i podjęło 943 uchwały.

Uchwały dotyczyły przede wszystkim przyznania pra-
wa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisania 
i skreślenia z rejestru członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej, wy-
znaczenia zespołów wizytujących, wpisania i skreślenia z rejestru 
indywidualnych praktyk lekarskich a od lipca rejestru podmiotów 
wykonujących działalność gospodarczą, potwierdzenia spełnienia 
warunków kształcenia podyplomowego i wpisania do rejestru 
organizatorów kształcenia, uzupełnienia i uaktualnienia wykazu 
jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, 
powołaniem komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów               
i członków komisji na stanowiska dyrektorów, pielęgniarek naczel-
nych i oddziałowych, obniżenia i zwolnienia ze składek opłacanych 
na rzecz BIL. Zmieniono skład Rady Programowej Ośrodka Kształ-
cenia – na miejsce zmarłego dr Olgierda Kossowskiego powołano 
dr Janusza Sirka.

Okręgowa Rada Lekarska i Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej wysłuchiwała sprawozdań z posiedzeń Naczelnej Rady 
Lekarskiej i Konwentu Prezesów, Komisji Stomatologicznej, Rady 
Społecznej Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Powołano zespół ds. inwestycji w składzie: Grzegorz Kołodziej, 
Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Krystyna Szyrocka-Kowalczyk i Ma-
ciej Skwarna. Opiniowano kandydatów na stanowiska konsultan-
tów wojewódzkich. Wielokrotnie omawiano Ustawę o działalności 
leczniczej. Do składu Wojewódzkiej Komisji ds orzekania o zda-
rzeniach medycznych został powołany wysunięty przez nas kan-
dydat – dr Michał Frączek. W miejsce rejestru praktyk lekarskich, 
zgodnie z ustawą, utworzono rejestr podmiotów wykonujących 
działalność gospodarczą.

Już w lutym 2011 r. Okręgowa Rada Lekarska sformułowa-
ła stanowisko negatywnie opiniujące projekt Ustawy o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wy-
robów medycznych. Niestety, ani NRL ani ustawodawcy nie wzięli 
pod uwagę naszej opinii co zaskutkowało akcją protestacyjną, tzw. 
protestem pieczątkowym. W tej sprawie 14 grudnia Beskidzka 
Izba Lekarska zwołała konferencję prasową przy współudziale 
przedstawicieli Beskidzkiej Izby Aptekarskiej, w której wzięli udział 
przedstawiciele bielskich mediów: Kronika Beskidzka, Kurier Ra-
dia Bielsko, Telewizja Bielsko oraz portale internetowe Supernowa 
i Portal Bielsko, na której przedstawiliśmy istotę protestu i zagro-
żenia dla pacjentów i lekarzy, jakie niesie Ustawa refundacyjna.

Agencja Ubezpieczeniowa działająca przy Beskidzkiej 
Izbie Lekarskiej prowadzona obecnie prze Panią Jolantę Kapelę 
renegocjowała warunki współpracy z PWS Konstanta na ko-
rzystniejsze dla samorządu lekarskiego oraz przygotowała ofertę 
dobrowolnego i obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzial-
ności cywilnej lekarzy i ze względu na zmiany przepisów prawnych 
przedłużyła jej obowiązywanie do 29 lutego 2012 r. – do czasu 
podpisania nowych, zmienionych ubezpieczeń.

11 marca, z rocznym opóźnieniem spowodowanym Kata-
strofą Smoleńską, odbył się Jubileuszowy Zjazd z okazji XX – lecia 
odrodzonego Samorządu Lekarskiego w pięknej sali koncertowej 

Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Bielsku-Białej                      
w ciągu roku sprawozdawczego wpłynęło 21 spraw, z poprzednie-
go roku pozostało do rozpatrzenia 3 sprawy.
Ogółem Okręgowy Sąd Lekarski odbył 23 posiedzenia rozpozna-
jąc wnioski o ukaranie bądź zażalenia wydając w sprawach nastę-
pujące orzeczenia:

uniewinnieni - 2
upomnienie - 2

nagana - 3
postanowienia Sądu wydane na posiedzeniach niejawnych - 15

tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu - 1

Wnioski o ukaranie  dotyczyły lekarzy specjalistów z zakresu 
chirurgii ogólnej, choroby wewnętrzne, ortopedii i traumatologii, 
położnictwa i ginekologii. 

Józef Wróbel

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO SĄDU 
LEKARSKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ ZA 

2011 ROK.

Komisja Rewizyjna w składzie: 
Byrdy Wacław, Haczyk Danuta, Frączek Michał, Hebda 
Władysław, Góral Mariusz
                      
na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2012 r Komisji Rewizyjnej przy 
Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku - Białej dokonała przeglądu 
dokumentów przedłożonych przez Leszka Ciosłowskiego - Głów-
nego Księgowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej - pod względem :
rachunkowym i merytorycznym - co do zasadności zaliczenia wy-
datków w ciężar kosztów Beskidzkiej Regionalnej Izby Lekarskiej 
w Bielsku - Białej

Zapoznała się z informacją sprawozdania finansowego za rok 
obrachunkowy 2011
łączna kwota przychodów wynosi:  1.955.957,20
w tym Lekarska Kasa Pomocy  53.929,43
łączna kwota kosztów wynosi:  1.817.100,37
w tym Lekarska Kasa Pomocy  40.393,52
zysk za rok 2011  wyniósł:   138.857,20
w tym Lekarska Kasa Pomocy  13.535,91 

Na przychody główny wpływ mają : składki lekarzy, wpłaty z tytułu 
wpisu do rejestru praktyk lekarskich, wpływy z tytułu prac Komisji 
Bioetycznej, refundacje z Urzędów Marszałkowskich, środki pozy-
skane za działalności gospodarczej.
Podobnie jak w latach ubiegłych przychód pomniejszają koszty 
działalności Klubu Lekarza i wydawanego Biuletynu Lekarskiego 
( prowadzone w ramach działalności statutowej Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej )
W roku 2011 Beskidzka Izba Lekarska podjęła Uchwałę w sprawie 
nie podpisywania umowy na refundację pokrycia kosztów admi-
nistracyjnych przejętych od skarbu państwa. Proponowana kwota 
refundacji miała wynosić ok. 40.000,00 zł

Łączna kwota refundacji  wynosi: 0,00
Łączna kwota kosztów  wynosi: 193.546,25

Średnia ściągalność składek w roku 2011 ( w stosunku do planu 
na rok 2011 ) wyniosła  113,37 % - składki opłacane na bieżąco 
oraz wpłacone zaległości. Jest to efekt  przypomnienia wszystkim 
lekarzom członkom Beskidzkiej Izby Lekarskiej o ich powinności.
Po analizie działalności finansowej Lekarskiej Kasy Pomocy przy 
Beskidzkiej Izbie Lekarskiej Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrze-
żeń.

Wnioski końcowe:

Po przeanalizowaniu przedłożonych do wglądu dokumentów księ-
gowych, preliminarza budżetowego oraz jego wykonania Komisja 
Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń i wnioskuje o udzielenie absoluto-
rium Okręgowej Izbie Lekarskiej Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej 

Protokół z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej przy Beskidzkiej Izbie 

Lekarskiej w Bielsku - Białej

SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kształcenia 
Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w okresie  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekar-
skiej w roku 2011 zorganizował 61 szkoleń, w tym 31 szkoleń dla 
lekarzy, 10 szkoleń dla lekarzy dentystów, 12 szkoleń obowiązko-
wych do specjalizacji (w tym 10 finansowanych ze środków unij-
nych), 6 szkoleń na temat kas fiskalnych (w tym 2 wyjazdowe do 
Żywca  i Wadowic), 1 szkolenie z zakresu auto prezentacji oraz 1 
ogólnopolską konferencję. 

Ogólnie uczestniczyło w tych szkoleniach 2188 osób,                 
w tym 1325 lekarzy oraz 708 lekarzy dentystów. Z zakresu Zdrowia 
Publicznego przeszkolono 155 osób.

W 2011 roku rozpoczęto przeprowadzanie obowiązkowych 
szkoleń do specjalizacji (kursy z zakresu specjalizacji z kardiolo-
gii). Jesteśmy jedyną izbą organizującą kursy o takim stopniu za-
awansowania, uczestniczą w nich lekarze z całej Polski, fundusze 
pochodzą ze środków unijnych. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
szkolenie e-learningowe, podczas którego uczestnicy mogli zada-
wać pytania wykładowcom, którzy znajdowali się w studio w War-
szawie. Ośrodek cały czas się rozwija, współpracujemy z różnymi 
podmiotami przy organizacji szkoleń. Nasz Ośrodek ma bardzo 
dobrą opinię na forum izb lekarskich w Polsce.

Klaudiusz Komor

WYKONANIE BUDŻETU  ZA ROK 2011
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej
l.p wyszczególnienie plan 2011 wykonanie za rok 2011
I Przychody  1 910 320,00 1 955 957,57
1 Składki 1 227 360,00 1 301 982,66
 1.1.Składki lekarzy 1 148 465,00 1 013 960,39
 1.2 Składki lekarzy stomatologów 78 895,00 288 022,27
2 Wpłaty 71 000,00 75 810,00
2.1 Praktyki 46 000,00 39 310,00
 2.1.1 wpłaty lekarzy 35 000,00 27 823,00
 2.1.2 wpłaty lekarzy stomatologów 11 000,00 11 487,00
2.2 Bioetyka 25 000,00 36 500,00
3 Refunadacja z budżetu państwa 60 000,00 0,00
4 Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego 8 400,00 10 710,00
5 Gospodarka 400 660,00 402 433,44
6 Biuletyn 7 000,00 7 447,50
7 Klub lekarza 32 900,00 34 004,26
8 Lekarska Kasa Pomocy 49 000,00 53 929,43
9 Odsetki BIL 26 000,00 35 452,00
10 Inne przychody 28 000,00 34 188,28

II Koszty 1 879 005,00 1 817 100,37
1 Rozliczenie refundacji z budżetu państwa 189 410,00 193 546,25
1.1 Okręgowy Rzecznik Odpowiedz. Zawodowej 99 900,00 100 331,42
1.2 Okręgowy Sąd Lekarski 29 150,00 32 225,86
1.3 Okręgowy Rejestr Lekarski 38 760,00 38 458,57
1.4 Oręgowa Rada lekarska- koszty refundowane 21 600,00 22 530,40
2 Rozliczenie refundacji  z Urzędu Marszałkowsk 14 680,00 11 868,36
2.1 Staż podyplomowy 14 680,00 11 868,36
3 Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej 1 590 765,00 1 521 287,93
3.1 Biuro 711 000,00 675 626,35
3.2 Zjazd 40 000,00 24 927,26
3.3 Okręgowa Komisja Wyborcza 0,00 0,00
3.4 Okręgowa Komisja Rewizyjna 0,00 0,00
3.5 Biuletyn 32 400,00 44 283,01
3.6 Gospodarka 185 200,00 210 504,99
3.7 Komisja Bioetyczna 11 765,00 11 132,57
3.8 Praktyki 23 200,00 23 482,12
3.9 Pozostałe koszty Okręgowej Rady Lekarskiej 587 200,00 531 331,63
3.9.1  Poziedzenia Rady i Prezydium 35 000,00 33 298,90
3.9.2 Komisje problemowe 307 600,00 276 809,82
3.9.3 Komisja Stomatologiczna 19 000,00 14 854,79
3.9.4 Składka na NIL 189 600,00 190 620,00
3.9.5 Wydatki celowe 36 000,00 15 748,12
4 Koszty Klubu Lekarza 38 950,00 50 004,31
5 Koszty Lekarskiej Kasy Pomocy 45 200,00 40 393,52

III Różnica przychody-koszty 31 315,00 138 857,20
w tym

 Różnica przychody-koszty BIL 27 515,00 125 321,29 

 Różnica przychody- koszty LKP 3 800,00 13 535,91 

IV Rezerwa budżetowa   

 LKP na odprawy pośmiertne   

V podatek dochodowy od wydatków nie stanowiących 
kosztu uzyskania przychodu 0,00 -676,00

 zysk  2011 27 515,00 124 645,29 

sporządził:  Ciosłowski Leszek Bielsko - Biała, dnia 29-02-2012
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WYKONANIE BUDŻETU  ZA ROK 2011
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej
OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
 wyszczególnienie plan 2011 wykonanie za rok 2011
I Przychody  1 327 360,00 1 410 932,94
1. 1.1.Składki lekarzy 1 148 465,00 1 013 960,39
 1.2 Składki lekarzy stomatologów 78 895,00 288 022,27
2. 2.1 wpłaty lekarzy 46 000,00 39 310,00
 2.2 wpłaty lekarzy stomatologów 0,00 0,00
 2.3 wpłaty za praktyki lekarskie 35 000,00 27 823,00
 2.4 wpłaty za praktyki lekarzy stomatologów 11 000,00 11 487,00
3. Sprzedaż majątku 0,00 0,00
4. Odsetki 26 000,00 35 452,00
5. Inne 28 000,00 34 188,28

II Koszty 1 181 700,00 1 193 514,56
 Koszty rodzajowe   
1 Zużycie materiałów i energii 132 000,00 97 239,62
2 Usługi obce 218 000,00 206 514,51
3 Podatki i opłaty 6 800,00 11 580,44
4 Wynagrodzenia 413 200,00 472 134,54
5 Świadczenia na rzecz pracowników 49 300,00 58 540,29
6 Amortyzacja 14 300,00 32 186,78
7 Pozostałe koszty rodzajowe 345 000,00 314 106,28
 Razem koszty  rodzajowe 1 178 600,00 1 192 302,46
 w tym:   
a składka na NIL 189 600,00 190 620,00
b Zjazd 40 000,00 24 927,26
c posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej 20 000,00 19 336,35
d posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 15 000,00 13 962,55
e Komisja Stomatologiczna 19 000,00 14 854,79
f KOMISJE PROBLEMOWE 307 600,00 276 809,82
f.1 Komisja Kultury Spostu i Turystyki 24 100,00 14 791,62
f.2 Biuro Pośrednictwa Pracy 0,00 0,00
f.3 Komisja Kształcenia Ustawicznego-Ośrodek Kszt. Medycz. 157 000,00 150 650,71
f.4 Komisja Socjalna Lekarzy-Fundusz Samopomocy 100 000,00 96 512,70
f.5 Fundusz dyspozycyjno-reprezentacyjny 5 000,00 0,00
f.6 Pozostałe komisje 21 500,00 14 854,79
f.7 Komisja Wyborcza 0,00 0,00
8 Pozostałe koszty 3 100,00 1 212,10

III WYDATKI CELOWE 36 000,00 15 748,12
1 Klub Młodego Lekarza 9 000,00 2 439,00
2 Klub Seniora 12 000,00 7 931,98
3 Dofinansowanie Biblioteki 5 000,00 5 377,14
  10 000,00  

IV Różnica przychody-koszty 145 660,00 217 418,38
sporządził:  Ciosłowski Leszek Bielsko - Biała, dnia 23 kwiecień 2012

WYKONANIE BUDŻETU  ZA ROK 2011
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej
REFUNDACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 wyszczególnienie plan 2011 wykonanie za rok 2011

I
Przychody Okręgowego

13 388,00 0,00
Rzecznika Odpowiedzialnośi Zawodowej

II Koszty 99 900,00 100 331,42
1 Zużycie materiałów i energii 5 200,00 3 996,99
2 Usługi obce 20 500,00 22 818,37
3 Podatki i opłaty 0,00 0,00

4 Wynagrodzenia 63 200,00 61 452,89
5 Świadczenia na rzecz pracowników 5 700,00 4 773,47
6 Amortyzacja 800,00 4 037,00
7 Pozostałe koszty rodzajowe 4 500,00 3 252,70

III Różnica przychody- koszty -86 512,00 -100 331,42

I
Przychody Okręgowego

4 940,00 0,00
Sądu Lekarskiego

II Koszty 29 150,00 32 225,86

1 Zużycie materiałów i energii 1 250,00 242,17
2 Usługi obce 13 600,00 11 927,58
3 Podatki i opłaty 0,00 40,00
4 Wynagrodzenia 12 500,00 17 414,00
5 Świadczenia na rzecz pracowników 600,00 678,13
6 Amortyzacja 800,00 1 493,56

7 Pozostałe koszty rodzajowe 400,00 430,42

III Różnica przychody- koszty -24 210,00 -32 225,86

I
Przychody Okręgowego

34 182,00 0,00
Rejestru Lekarzy

II Koszty 38 760,00 38 458,57
1 Zużycie materiałów i energii 5 200,00 2 948,58
2 Usługi obce 9 000,00 9 378,55
3 Podatki i opłaty 0,00 0,00
4 Wynagrodzenia 21 000,00 20 495,04
5 Świadczenia na rzecz pracowników 3 300,00 2 814,12
6 Amortyzacja 0,00 0,00
7 Pozostałe koszty rodzajowe 260,00 2 822,28

III Różnica przychody- koszty -4 578,00 -38 458,57

I
Prawo wykonywania

7 490,00 0,00
zawodu

II Koszty 21 600,00 22 530,40
1 Zużycie materiałów i energii 2 300,00 500,94
2 Usługi obce 12 500,00 13 084,49
3 Podatki i opłaty 0,00 0,00
4 Wynagrodzenia 4 600,00 5 726,80
5 Świadczenia na rzecz pracowników 800,00 1 737,73
6 Amortyzacja 1 400,00 1 480,44
7 Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00
8 Koszty dokumentów 0,00 0,00

III Różnica przychody- koszty -14 110,00 -22 530,40
I Przychody ORL z tyt.refun.z budżetu państwa 60 000,00 0,00
II Koszty ORL z ty.refu. z budżetu państwa 189 410,00 193 546,25
III Różnica przychody - koszty -129 410,00 -193 546,25

sporządził:  Ciosłowski Leszek Bielsko - Biała, dnia 23 kwiecień 2012

WYKONANIE BUDŻETU  ZA ROK 2011
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej
l.p wyszczególnienie plan 2011 wykonanie za rok 2011
I Przychody - refundacje

8 400,00 10 710,00
 z Urzędu Marszałkowkiego
II Koszty 14 680,00 11 868,36

1 Zużycie materiałów i energii 1 800,00 36,94
2 Usługi obce 2 200,00 2 002,11
3 Podatki i opłaty 0,00 0,00
4 Wynagrodzenia 9 150,00 8 435,59
5 Świadczenia na rzecz pracowników 1 530,00 1 393,72
6 Amortyzacja 0,00 0,00

SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA



14 BIULETYN  INFORMACYJNY 15BIULETYN  INFORMACYJNY

7 Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00

III Różnica przychody-koszty -6 280,00 -1 158,36

I
Komisja Bioetyczna

25 000,00 36 500,00
Przychody

II Koszty 11 765,00 11 132,57
1 Zużycie materiałów i energii 85,00 207,55
2 Usługi obce 230,00 290,80
3 Podatki i opłaty 0,00 0,00
4 Wynagrodzenia 9 500,00 10 239,18
5 Świadczenia na rzecz pracowników 400,00 395,04
6 Amortyzacja 1 300,00 0,00
7 Pozostałe koszty rodzajowe 250,00 0,00

III Różnica przychody-koszty 13 235,00 25 367,43
 Paktyki lekarskie   

I Przychody  z tytułu opłat 46 000,00 39 310,00
I.1 Lekarze 35 000,00 27 823,00
I.2 Lekarze stomatolodzy 11 000,00 11 487,00

II Koszty 23 200,00 23 482,12
1 Zużycie materiałów i energii 1 000,00 1 093,16
2 Usługi obce 6 100,00 6 281,45
3 Podatki i opłaty 0,00 0,00
4 Wynagrodzenia 13 000,00 13 710,56

4.1 osobowy 0,00 13 710,56
4.2 bezosobowy 0,00 0,00
4.2.1 lekarze   
4.2.2 stomatolodzy   

5 Świadczenia na rzecz pracowników 3 100,00 2 323,84
6 Amortyzacja 0,00 0,00
7 Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 73,11

III Różnica przychody- koszty 22 800,00 15 827,88
sporządził:  Ciosłowski Leszek Bielsko - Biała, dnia 23 kwiecień 2012

 

WYKONANIE BUDŻETU  ZA ROK 2011
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej
BIULETYN - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
l.p wyszczególnienie plan 2011 wykonanie za rok 2011

 BIULETYN   

I Przychody 7 000,00 7 447,50
1 reklamy i inserty 7 000,00 7 447,50

1.2 sprzedaż wydawnictw   
1.3 inne - sponsoring   

II Koszty 32 400,00 44 283,01
1 Koszty redakcyjne 2 400,00 2 844,34

1.1 Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
1.2 Usługi obce 2 400,00 2 434,80
1.3 Podatki i opłaty 0,00  
1.4 Wynagrodzenia z tyt. pozyskania reklamy 0,00  
1.5 Świadczenia na rzecz pracowników 0,00  
1.6 inne  409,54

2 koszty honorariów   
3 koszty składu 21 000,00 38 677,98
4 koszty druku 0,00  
5 koszty spedycji 9 000,00 2 515,69
6 koszty kolportażu  245,00

III Zakup majątku   

IV Różnica przychody- koszty -25 400,00 -36 835,51
Działalność gospodarcza  

I Przychody 400 660,00 402 433,44
1 przychody z wynajęcia sal 23 600,00 4 309,55
2 przychody ze szkoleń 180 560,00 176 735,00
3 refaktury kosztów utrzymania budynków 24 000,00 14 245,80
4 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 155 500,00 176 253,30
5 Inne 17 000,00 30 889,79
6 sympozjum Rynologiczne 0,00 0,00

II Koszty 185 200,00 210 504,99
1 Zużycie materiałów i energii 31 000,00 22 088,97
2 Usługi obce 42 500,00 45 538,73
3 Podatki i opłaty 0,00 14,76
4 Wynagrodzenia 98 000,00 119 771,30
5 Świadczenia na rzecz pracowników 12 700,00 8 631,44
6 Amortyzacja 0,00 1 160,00
7 Pozostałe koszty rodzajowe 1 000,00 13 299,79
8 sympozjum Rynologiczne 0,00 0,00

III Różnica przychody - koszty 215 460,00 191 928,45
sporządził:  Ciosłowski Leszek Bielsko - Biała, dnia 23 kwiecień 2012

 

WYKONANIE BUDŻETU  ZA ROK 2011
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej
KLUB LEKARZA
l.p. wyszczególnienie plan 2011 wykonanie za rok 2011
I Przychody 32 900,00 34 004,26

1 przychody- wynajęcie sali w Klubie Lekarza 3 900,00 3 345,10
2 przychody z usług gastronomicznych 29 000,00 30 659,16
3 inne  0,00

II Koszty 38 950,00 50 004,31
 Koszty rodzajowe   

1 Zużycie materiałów i energii 23 600,00 25 409,35
2 Usługi obce 400,00 700,00
3 Podatki i opłaty 0,00 0,00
4 Wynagrodzenia 11 000,00 18 313,58
5 Świadczenia na rzecz pracowników 2 450,00 3 731,37
6 Amortyzacja 1 500,00 1 850,01
7 Pozostałe koszty rodzajowe   
8 Koszty finansowe   
9 Pozostałe koszty operacyjne   

 Koszty ogółem 0,00 0,00

III ZYSK/Strata -6 050,00 -16 000,05
sporządził:  Ciosłowski Leszek Bielsko - Biała, dnia 23 kwiecień 2012

WYKONANIE BUDŻETU  ZA ROK 2011
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej
LEKARSKA KASA POMOCY
l.p wyszczególnienie plan 2011 wykonanie za rok 2011
I Przychody 49 000,00 53 929,43

1 przychody ze składek / odpis/ 43 000,00 42 999,00
2 przychody z wpisowego 1 700,00 1 898,00
3 przychody -odpis z wypłacanych odpraw 1 800,00 2 833,80
4 Odsetki bankowe 2 500,00 6 198,63
5 inne 0,00 0,00

II Koszty 45 200,00 40 393,52
 Koszty rodzajowe   

1 Zużycie materiałów i energii 2 800,00 3 764,45
2 Usługi obce 3 300,00 6 491,16
3 Podatki i opłaty 0,00 0,00
4 Wynagrodzenia 19 600,00 18 100,00
5 Świadczenia na rzecz pracowników 2 000,00 1 728,00
6 Amortyzacja 7 000,00 0,00

SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA
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PROJEKT BUDŻETU  NA ROK 2012
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej

wyszczególnienie plan 2012

I Przychody  1 979 050,00 
1 Składki 1 350 000,00 

1.1.Składki lekarzy 1 051 350,00 
1.2 Składki lekarzy stomatologów 298 650,00 

2 Wpłaty 45 250,00 
2.1 Praktyki 20 250,00 

2.1.1 wpłaty lekarzy 15 700,00 
2.1.2 wpłaty lekarzy stomatologów 4 550,00 

2.2 Bioetyka 25 000,00 
3 Refunadacja z budżetu państwa 40 000,00 
4 Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 500,00 
5 Gospodarka 368 800,00 
6 Biuletyn 9 000,00 
7 Klub lekarza 34 500,00 
8 Lekarska Kasa Pomocy 54 000,00 
9 Odsetki BIL 35 000,00 
10 Inne przychody 32 000,00 
II Koszty 1 931 350,00 
1 Rozliczenie refundacji z budżetu państwa 199 750,00 
1.1 Okręgowy Rzecznik Odpowiedz. Zawodowej 109 200,00 
1.2 Okręgowy Sąd Lekarski 31 050,00 
1.3 Okręgowy Rejestr Lekarski 36 200,00 
1.4 Oręgowa Rada lekarska- koszty refundowane 23 300,00 
2 Rozliczenie refundacji  z Urzędu Marszałkowsk 10 500,00 
2.1 Staż podyplomowy 10 500,00 

3 Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej 1 635 700,00 

3.1 Biuro 739 000,00 
3.2 Zjazd 13 000,00 
3.3 Okręgowa Komisja Wyborcza 0,00 
3.4 Okręgowa Komisja Rewizyjna 0,00 
3.5 Biuletyn 41 000,00 
3.6 Gospodarka 256 100,00 
3.7 Komisja Bioetyczna 11 400,00 
3.8 Praktyki 28 900,00 
3.9 Pozostałe koszty Okręgowej Rady Lekarskiej 546 300,00 
3.9.1 Posiedzenia Rady i Prezydium 34 000,00 
3.9.2 Komisje problemowe 264 800,00 
3.9.3 Komisja Stomatologiczna 24 000,00 
3.9.4 Składka na NIL 202 000,00 
3.9.5 Wydatki celowe 21 500,00 
4 Koszty Klubu Lekarza 41 500,00 
5 Koszty Lekarskiej Kasy Pomocy 43 900,00 
III Różnica przychody-koszty 47 700,00 

w tym
Różnica przychody-koszty BIL 37 600,00 
Różnica przychody- koszty LKP 10 100,00 

IV Rezerwa budżetowa
LKP na odprawy pośmiertne

V podatek dochodowy od wydatków nie stanowiacych kosztu uzyslkania 
przychodu 0,00 

 zysk  2012 37 600,00 

PROJEKT BUDŻETU  NA ROK 2012
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej
OKRĘGOWA RADA LEKARSKA

wyszczególnienie plan 2012

I Przychody  1 437 250,00 

1. 1.1.Składki lekarzy 1 051 350,00 

1.2 Składki lekarzy stomatologów 298 650,00 

2. 2.1 wpłaty lekarzy 20 250,00 

2.2 wpłaty lekarzy stomatologów 0,00 

2.3 wpłaty za praktyki lekarskie 15 700,00 

2.4 wpłaty za praktyki lekarzy stomatologów 4 550,00 

3. Sprzedaż majątku

4. Odsetki 35 000,00 

5. Inne 32 000,00 

II Koszty 1 220 335,00 

Koszty rodzajowe

1 Zużycie materiałów i energii 109 315,00 

2 Usługi obce 154 960,00 

3 Podatki i opłaty 11 430,00 

4 Wynagrodzenia 497 880,00 

5 Świadczenia na rzecz pracowników 66 970,00 

6 Amortyzacja 10 200,00 

7 Pozostałe koszty rodzajowe 368 080,00 

Razem koszty  rodzajowe 1 218 835,00 

w tym:

a składka na NIL 202 000,00 

b Zjazd 13 000,00 

c posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej 20 000,00 

d posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 14 000,00 

e Komisja Stomatologiczna 24 000,00 

f KOMISJE PROBLEMOWE 264 800,00 

f.1 Komisja Kultury Spostu i Turystyki 18 000,00 

f.2 Biuro Pośrednictwa Pracy 0,00 

f.3 Komisja Kształcenia Ustawicznego-Ośrodek Kszt. Medycz. 127 000,00 

f.4 Komisja Socjalna Lekarzy-Fundusz Samopomocy 100 000,00 

f.5 Fundusz dyspozycyjno-reprezentacyjny 5 000,00 

f.6 Pozostałe komisje 14 800,00 

f.7 Komisja Wyborcza 0,00 

8 Pozostałe koszty 1 500,00 

III WYDATKI CELOWE 21 500,00 

1 Klub Młodego Lekarza 5 000,00 

2 Klub Seniora 11 000,00 

3 Dofinansowanie Biblioteki 5 500,00 

4 Koła Terenowe 0,00 

IV Różnica przychody-koszty 216 915,00 

PROJEKT BUDŻETU  NA ROK 2012
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej
REFUNDACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

wyszczególnienie plan 2012

I Przychody Okręgowego 20 740,00 

Rzecznika Odpowiedzialnośi Zawodowej

II Koszty 109 200,00 

1 Zużycie materiałów i energii 4 000,00 

2 Usługi obce 29 000,00 

3 Podatki i opłaty 0,00 

4 Wynagrodzenia 67 600,00 

5 Świadczenia na rzecz pracowników 5 300,00 

6 Amortyzacja 0,00 

7 Pozostałe koszty rodzajowe 3 300,00 

III Różnica przychody- koszty -88 460,00 

I Przychody Okręgowego 6 660,00 

Sądu Lekarskiego

II Koszty 31 050,00 

1 Zużycie materiałów i energii 250,00 

2 Usługi obce 12 000,00 

3 Podatki i opłaty 100,00 

4 Wynagrodzenia 17 500,00 

5 Świadczenia na rzecz pracowników 700,00 

6 Amortyzacja 0,00 

7 Pozostałe koszty rodzajowe 500,00 

III Różnica przychody- koszty -24 390,00 

I Przychody Okręgowego 7 950,00 

Rejestru Lekarzy

II Koszty 36 200,00 

1 Zużycie materiałów i energii 3 000,00 

2 Usługi obce 9 400,00 

3 Podatki i opłaty 0,00 

4 Wynagrodzenia 22 500,00 

5 Świadczenia na rzecz pracowników 800,00 

6 Amortyzacja 0,00 

7 Pozostałe koszty rodzajowe 500,00 

III Różnica przychody- koszty -28 250,00 

I Prawo wykonywania 4 650,00 

zawodu

II Koszty 23 300,00 

1 Zużycie materiałów i energii 500,00 

2 Usługi obce 13 100,00 

3 Podatki i opłaty 0,00 

4 Wynagrodzenia 6 300,00 

5 Świadczenia na rzecz pracowników 1 900,00 

6 Amortyzacja 1 500,00 

7 Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 

8 Koszty dokumentów 0,00 

III Różnica przychody- koszty -18 650,00 

I Przychody ORL z tyt.refun.z budżetu państwa 40 000,00 

II Koszty ORL z ty.refu. z budżetu państwa 199 750,00 

III Różnica przychody - koszty -159 750,00 

7 Pozostałe koszty rodzajowe 8 800,00 9 097,81
 Razem koszty rodzajowe 43 500,00 39 181,42

8 Koszty finansowe 1 700,00 1 212,10
9 Pozostałe koszty operacyjne 0,00  

III Różnica przychody - koszty 3 800,00 13 535,91
sporządził:  Ciosłowski Leszek Bielsko - Biała, dnia 23 kwiecień 2012 PROJEKT BUDŻETU  NA ROK 2012

BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej

wyszczególnienie plan 2012

I Przychody - refundacje 10 500,00

z Urzędu Marszałkowkiego

II Koszty 10 500,00

1 Zużycie materiałów i energii 100,00

2 Usługi obce 2 000,00

3 Podatki i opłaty 0,00

4 Wynagrodzenia 8 400,00

5 Świadczenia na rzecz pracowników 0,00

6 Amortyzacja 0,00

7 Pozostałe koszty rodzajowe 0,00

III Różnica przychody-koszty 0,00

Komisja Bioetyczna 25 000,00

I Przychody

II Koszty 11 400,00

1 Zużycie materiałów i energii 200,00

2 Usługi obce 300,00

3 Podatki i opłaty 0,00

4 Wynagrodzenia 10 500,00

5 Świadczenia na rzecz pracowników 400,00

6 Amortyzacja 0,00

7 Pozostałe koszty rodzajowe 0,00

III Różnica przychody-koszty 13 600,00

Paktyki lekarskie

I Przychody  z tytułu opłat 20 250,00

I.1 Lekarze 15 700,00

I.2 Lekarze stomatolodzy 4 550,00

II Koszty 28 900,00

1 Zużycie materiałów i energii 5 000,00

2 Usługi obce 6 300,00

3 Podatki i opłaty 0,00

4 Wynagrodzenia 15 000,00

4.1 osobowy 0,00

4.2 bezosobowy 15 000,00

4.2.1 lekarze 0,00

4.2.2 stomatolodzy 0,00

5 Świadczenia na rzecz pracowników 2 500,00

6 Amortyzacja 0,00

7 Pozostałe koszty rodzajowe 100,00

III Różnica przychody- koszty -8 650,00

SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA
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PROJEKT BUDŻETU  NA ROK 2012
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej
BIULETYN - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

wyszczególnienie plan 2012

BIULETYN

I Przychody 9 000,00

1 reklamy i inserty 9 000,00

1.2 sprzedaż wydawnictw

1.3 inne - sponsoring 0,00

II Koszty 41 000,00

1 Koszty redakcyjne 3 000,00

1.1 Zużycie materiałów i energii 0,00

1.2 Usługi obce 2 500,00

1.3 Podatki i opłaty 0,00

1.4 Wynagrodzenia z tyt. pozyskania reklamy 0,00

1.5 Świadczenia na rzecz pracowników 0,00

1.6 inne koszty 500,00

2 koszty honorariów

3 koszty składu 36 000,00

4 koszty druku 0,00

5 koszty spedycji 2 000,00

6 koszty kolportażu

III Zakup majątku

IV Różnica przychody- koszty -32 000,00

Działalność gospodarcza

I Przychody 368 800,00

1 przychody z wynajęcia sal 16 800,00

2 przychody ze szkoleń 130 000,00

3 refaktury kosztów utrzymania budynków 14 000,00

4 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 173 000,00

5 Inne (wpisy) 35 000,00

6 0,00

II Koszty 256 100,00

1 Zużycie materiałów i energii 33 000,00

2 Usługi obce 50 000,00

3 Podatki i opłaty 100,00

4 Wynagrodzenia 145 000,00

5 Świadczenia na rzecz pracowników 9 000,00

6 Amortyzacja 5 700,00

7 Pozostałe koszty rodzajowe 13 300,00

8 0,00

III Różnica przychody - koszty 112 700,00

PROJEKT BUDŻETU  NA ROK 2012
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA  w Bielsku - Białej
KLUB LEKARZA

wyszczególnienie plan 2012

I Przychody 34 500,00

1 przychody- wynajęcie sali w Klubie Lekarza 3 500,00

2 przychody z usług gastronomicznych 31 000,00

3 inne- darowizna

II Koszty 41 500,00

Koszty rodzajowe

1 Zużycie materiałów i energii 15 000,00

2 Usługi obce 1 000,00

3 Podatki i opłaty 0,00

4 Wynagrodzenia 20 000,00

5 Świadczenia na rzecz pracowników 4 000,00

6 Amortyzacja 1 500,00

7 Pozostałe koszty rodzajowe

8 Koszty finansowe

9 Pozostałe koszty operacyjne

Koszty ogółem 0,00

III ZYSK/Strata -7 000,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
wyszczególnienie 2010 2011

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 478 256,54 532 655,20 
- od jednostek powiązanych

I. Przychód ze sprzedaży produktów 478 256,53 532 655,20 
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zminiejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,01 0,00 
B. Koszty działalności operacyjnej 1 571 657,71 1 784 205,02 
I. Amortyzacja 21 678,35 42 617,33 
II. Zużycie materiałów i energii 159 767,37 162 429,88 
III. Usługi obce 264 667,38 310 754,73 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 6 756,35 11 635,20 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 
V. Wynagrodzenia 674 418,05 777 066,92 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 81 358,33 84 423,31 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 363 011,88 395 277,65 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B) -1 093 401,17 -1 251 549,82 
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 274 508,34 1 363 649,47 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 
II. Dotacje 86 823,24 13 933,92 
III. Inne przychody operacyjne 1 187 685,10 1 349 715,55 
E. Pozostałe koszty operacyjne 102,24 101,36 
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 
III. Inne koszty operacyjne 102,24 101,36 
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 181 004,93 111 998,29 
G. Przychody finansowe 26 806,56 41 660,39 
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
II. Odsetki, w tym: 26 791,55 41 650,63 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
V. Inne 15,01 9,76 
H. Koszty finansowe 4 701,52 8 010,22 
I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 
II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
IV. Inne 4 701,52 8 010,22 
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 203 109,97 145 648,46 
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -46 543,23 -6 791,26 
I. Zyski nadzwyczajne 3 024,31 17 992,51 
II. Straty nadzwyczajne 49 567,54 24 783,77 
K. Zysk (strata) brutto ( I +/- J ) 156 566,74 138 857,20 
L. Podatek dochodowy 6,00 676,00 
M. Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 
H. Zysk (strata) netto (K-L-M) 156 560,74 138 181,20 

SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA
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Beskidzka Izba Lekarska z siedzibą w Bielsku-Białej                                            
ul. Krasińskiego 28 - zgodnie z art. 1 ustawy o izbach lekarskich 
– jest niezależną w wykonywaniu swoich zadań, podlegającą tylko 
przepisom ustawy - jednostką organizacyjną samorządu lekarzy 
posiadającą osobowość prawną. 

Sposób działania Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz jej kompetencje 
wynikają z następujących aktów prawnych:

•	 Ustawa o izbach lekarskich wydana dnia 17 maja 
1989r. z późn. zm.

•	 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 
30.08.1991 z późn. zm.

•	 Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 
05.12.1996 z późn. zm.

•	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowa-
nia w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych 
praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycz-
nych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekar-
skich

•	 Kodeks Etyki Lekarskiej

Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:
- sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym 

wykonywaniem zawodu lekarza,
- ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki 

i deontologii zawodowej oraz dbałości o ich przestrzeganie,
- reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,
- integrowanie środowiska lekarskiego,
- zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności 

społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji 
ochrony zdrowia,

- współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi 
i jednostkami badawczo-rozwojowymi kraju i za granicą,

- prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form po-
mocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin,

- zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekar-
skich

- wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisa-
mi 

Zadania określone powyżej, samorząd lekarzy wykonuje w szcze-
gólności przez:

•	 przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza 
•	 prowadzenie rejestru lekarzy
•	 negocjowanie warunków pracy i płac
•	 sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania               

o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza
•	 współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego 

lekarzy
•	 przewodniczenie komisjom konkursowych w konkursach 

na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach 
na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,

•	 opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdro-
wia i przepisów dotyczących wykonywania zawodu leka-
rza bądź występowanie o ich wydanie,

•	 opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia 
przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach 
medycznych,

•	 prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wy-
konywanie zawodu lekarza,

•	 sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie od-
powiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa 
polubownego,

•	 występowanie w obronie interesów indywidualnych                  
i zbiorowych członków samorządu lekarzy,

•	 współdziałanie z organami administracji publicznej, or-
ganizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz 
innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczą-
cych ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania 
zawodu lekarza.

W ramach Beskidzkiej Izby Lekarskiej prowadzona jest Lekarska 
Kasa Pomocy.

Działalność gospodarcza prowadzona jest między innymi przez 
Klub Lekarza.
Polega ona na organizowaniu spotkań szkoleniowych, towarzy-
skich i integracyjnych środowiska lekarzy.

Pełna księgowość Beskidzkiej Izby Lekarskiej prowadzona jest 
komputerowo przy zastosowaniu oprogramowania komputerowe-
go firmy CDN z Krakowa. 
Rozliczenie płac prowadzone jest w oparciu o program płacowy z 
tej samej firmy. 
Rozliczenia pomiędzy Beskidzką Izbą Lekarską a Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych opierają się przy zastosowanie progra-
mu komputerowego PŁATNIK.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2011 do 31 
grudnia 2011 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 
1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 

•	 przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości 
określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych 
przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

•	 przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępo-
wania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kon-
tynuowania działalności

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia. Środki trwałe 
umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z za-
stosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. 

Środki trwałe w cenie nabycia od 500,00 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od 
której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia 
do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której skład-
niki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich 
przyjęcia do użytkowania.

Należności - wykazane w wartości nominalnej 
Środki pieniężne - wykazane w wartości nominalnej

Wynik finansowy Beskidzkiej Izby Lekarskiej za 2011 rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz 
związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie zespołu kosztów 4 i 5.

Należności na dzień 31.12.2011 wynoszą: 3.399.803,64
w tym:
- z tytułu dostaw i usług 23.417,04
- VAT do rozliczenia w m-cu następnym 340,87
- należności z tytułu udzielonych pożyczek 3.360.891,47
- inne należności 10.781,26
- nadpłata podatku VAT 4.373,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 wynoszą 3.444.154,33
w tym
- z tytułu dostaw i usług 12.935,55
- z tytułu podatku dochodowego PIT-4 10.156,00
- z tytułu składek ZUS 19.324,19
- VAT należny do zapłaty 0,00
- rozrachunki z tytułu składek Lekarskiej Kasy Pomocy 3.326.012,06
- rozrachunki z tytułu zebranych składek na ubezpieczenie lekarzy 59.266,10
- pozostałe rozrachunki 16.460,43

Wynik finansowy Beskidzkiej Izby Lekarskiej wynika z niżej podanego zestawienia:

I Przychody 1.955.957,57
w tym
- składki członkowskie 1.349.713,46
- dotacje z Ministerstwa 0,00
- dotacje PERON 13.933,92
- prowizje z tytułu ubezpieczeń lekarzy 176.253,30
- wpis do rejestru praktyk 39.310,00
- opinie badań klinicznych 36.500,00
- szkolenia lekarzy 140.233,00
- refaktury kosztów utrzymania budynku 14.245,80
- inna działalność odpłatna 126.124,95
- odsetki bankowe 41.650,63
- zyski nadzwyczajne 17.992,51

II Koszty 1.817.100,37
w tym
koszty rodzajowe
- zużycie materiałów i energii 162.429,88
- usługi obce 310.754,73
- podatki i opłaty 11.635,20
- wynagrodzenia 777.066,92
- składki ZUS 84.423,31
- amortyzacja 42.617,33
- pozostałe Koszty 395.277,65
- pozostałe koszty operacyjne 101,36
- koszty finansowe 8.010,22

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2011
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BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011
AKTYWA stan na PASYWA stan na

12/31/2010 12/31/2011 12/31/2010 12/31/2010

A. AKTYWA TRWAŁE 60 817,55 39 660,45 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 134 750,00 1 261 598,05

I. WARTOSCI NIEMATRIALNE I PRAWNE 1 516,39 0,00 I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 928 621,72 1 123 416,85

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ 
UJEMNA)

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 516,39 III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)

4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 59 101,16 39 460,45 V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY

1. Środki trwałe 59 101,16 39 460,45 VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE

a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH

b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 59 101,16 39 460,45 VIII. ZYSK (STRATA) NETTO 206 128,28 138 181,20

c) urządzenia techniczne i maszyny IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWEGO

d) środki transportu B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 403 683,00 3 449 034,33

e) inne środki trwałe I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00

2. Środki trwałe w budowie 1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 - długoterminowa

1. Od powiązanych jednostek - krótkoterminowa

2. Od pozostałych jednostek 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 200,00 200,00 - długoterminowe

1. Nieruchomosci - krótkoterminowe

2. Wartości niematerialne i prawne II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINIOWE 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 200,00 200,00 1. Wobec jednostek powiązanych

a) w jednostkach powiązanych 200,00 200,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

- udziały lub akcje 200,00 200,00 a) kresyty i pożyczki

- inne papiery wartościowe b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- udzielone pożyczki c) inne zobowiązania finansowe
- inne długoterminowe aktywa finansowe d) inne
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINIOWE 3 400 293,00 3 444 154,33
- udziały lub akcje 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
- udzielone pożyczki - do 12 miesięcy
- inne długoterminowe aktywa finansowe - powyzej 12 miesięcy
4. Inne inwestycje długoterminowe b) inne
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 3 400 293,00 3 444 154,33
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego a) kredyty i pozyczki
2. Inne rozliczenia międzyokresowe b) z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych
B. AKTYWA OBROTOWE 4 477 615,45 4 670 971,93 c) inne zobowiązania finansowe
I. ZAPASY 0,02 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 708,36 12 935,55
1. Materiały - do 12 miesięcy 10 708,36 12 935,55
2. Półprodukty i produkty w toku - powyzej 12 miesięcy
3. Produkty gotowe e) zaliczki otrzymane na dostawy
4. Towary 0,02 0,00 f) zobowiązania wekslowe
5. Zaliczki na dostawy g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 24 599,19 29 479,19
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 3 305 447,87 3 399 803,64 h) z tytułu wynagrodzeń 37 743,41 0,00
1. Należności od jednostek powiazanych 0,00 0,00 i) inne 3 327 242,04 3 401 739,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00
- do 12 miesięcy IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 3 390,00 4 880,00
- powyzej 12 miesięcy 1. Ujemna wartość firmy
b) inne 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 390,00 4 880,00
2 Należności od pozostałych jednostek 3 305 447,87 3 399 803,64 - długoterminowe
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29 613,10 23 417,04 - krótkoterminowe 3 390,00 4 880,00
- do 12 miesięcy 29 613,10 23 417,04
- powyzej 12 miesięcy 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 675,50 5 374,87

c) inne 3 273 159,27 3 371 011,73
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 1 156 158,09 1 265 522,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 156 158,09 1 265 522,13
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 156 158,09 1 265 522,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 156 158,09 1 265 522,13
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje któtkoterminowe
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 16 009,47 5 646,16
AKTYWA RAZEM 4 538 433,00 4 710 632,38 PASYWA RAZEM 4 538 433,00 4 710 632,38

- strart nadzwyczajne 24.783,77

Przychody 1.955.957,57
Koszty 1.817.100,37
Zysk 138.857,20

Do wyliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto 
Przychody 1.955.957,57
Koszty 
- Koszty bilansowe 1.817.100,37
- wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu ( - ) 3.559,11

- koszty podatkowe 1.813.541,26
Dochód 142.416,31

Dochód przeznaczony na działalność statutową  138.857,20
Dochód do opodatkowania                          3.559,11
Podstawa opodatkowania 3.559,00
19 % podatek 676,00

Sporządził : Ciosłowski Leszek
Bielsko-Biała, dnia 13 lutego 2012

SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA
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UCHWAŁA NR 1/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: regulaminu obrad XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

Rozdział I
Uczestnicy i goście Zjazdu

§ 1

1. W XXX Okręgowym Zjeździe Lekarzy uczestniczą z głosem stanowią-
cym – delegaci wybrani przez rejonowe zebranie wyborcze.

2. W Zjeździe mogą brać udział także goście zaproszeni przez Okręgową 
Radę Lekarską lub Zjazd.

§ 2

1. Uczestnik Zjazdu stwierdza swą obecność 
na Zjeździe podpisem na liście obecności.

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

Rozdział II
Przebieg obrad

§ 3

1. Obrady Zjazdu odbywają się na posiedzenia plenarnych.
2. Posiedzenia Zjazdu są jawne. Jawność posiedzeń zapewnia się 

w szczególności przez umożliwienie prasie, radiu i telewizji 
sporządzania sprawozdań z posiedzeń.

3. Za zgodą co najmniej połowy uczestniczących w Zjeździe delegatów 
Zjazd może uchwalić tajność posiedzeń w określonej sprawie.

4. W razie, gdy na Zjeździe mają być przeprowadzone wybory odbywają 
się one zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 

(Dz. U. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr 12 X Krajowego 
Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania 
członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach 

oraz wyborów komisji wyborczych ze zmianami.

§ 4

Zjazd otwiera Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w obecności co najmniej 
połowy delegatów, który prowadzi obrady do czasu dokonania wyboru 

Przewodniczącego Zjazdu.

§ 5

Na początku Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru Przewodni-
czącego 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 

Zjazdu oraz porządku na Sali obrad,
2. kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,

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

§ 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, 
ewentualnie jego zastępców oraz sekretarza.

Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawoz-
danie 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 zamierzają wziąć udział w dyskusji 

nad określonym punktem porządku obrad, składają zgłoszenie do dyskusji 
u Sekretarza Zjazdu prowadzącego listę dyskutantów.

Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu według kolej-
ności zgłoszeń. Prezesowi ORL, Przewodniczącemu Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowemu Rzecznikowi 

Odpowiedzialności Zawodowej oraz zaproszonym gościom można udzielić 
głosu poza kolejnością. Uczestnikowi nie wolno zabierać głosu w dyskusji 
nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy. Przewodniczący Zjazdu może 

zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu odbiega od przedmiotu 
obrad określonego w porządku dziennym, a po dwukrotnym zwróceniu 

uwagi – odebrać przemawiającemu głos. Jeżeli wymaga tego wzgląd na 
liczbę uczestników 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 wniosku formalnego lub 
sprostowania. Przemówienia poza porządkiem obrad nie może trwać 

dłużej niż dwie minuty.
Do wniosków formalnych zalicza się:

1. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
2. uchwalenie tajności posiedzenia,

3. zamknięcie listy mówców,
4. zamknięcie dyskusji,
5. odesłanie do komisji,

6. głosowanie bez dyskusji,
7. zmianę porządku dziennego,
8. przeprowadzenie głosowania,

9. ograniczenie czasu przemówień,
10. stwierdzenie quorum,
11. przeliczenie głosów,

12. uchwalenie tajności głosowania.
Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy 

i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

§ 11

1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub innymi wnioskami 
i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad Przewodniczący Zjazdu 

oznajmia, że Zjazd przystępuje do głosowania.
2. Porządek głosowania nad projektami uchwał na 

posiedzeniu Zjazdu jest następujący:
1/ głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede 

wszystkim tymi, których przyjęcie lub odrzucenie
 rozstrzyga o innych poprawkach,

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

3. Przewodniczący Zjazdu ustala porządek głosowania 
nad projektami uchwał i poprawek do nich.

4. Głosowanie w sprawach określonych w ust. 1 przeprowadza się 
jawnie, przez podniesienie mandatu, przy czym Sekretarz i jego zastępcy 

obliczają głosy i podają Przewodniczącemu wyniki głosowania.
5. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie.

6. Zjazd podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby delegatów.

§ 12

W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazd może podejmować:
1. rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata 

o podjecie  wskazanego w rezolucji określonego działania,
2. stanowiska – oświadczenia zawierające

 stanowisko w określonej sprawie,
3. deklaracje – zawierające zobowiązania do określonego postępowania,

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 jedynie 
urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.

2. Przebieg Zjazdu utrwala się również na taśmie magnetycznej.
3. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis przebiegu Zjazdu, a 

także w załącznikach – pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych 
sprawozdań oraz innych dokumentów 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 zainteresowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej.
5. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Prezydium 

Zjazdu większością głosów.
6. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek, 

uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisami 
członkowie Prezydium Zjazdu.

7. Uchwały oraz inne akty podejmowane z trybie przewidzianym dla 
uchwał podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz Sekretarz Zjazdu.

§ 15

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej przekaże uchwały podjęte przez Zjazd 
Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz innym właściwym władzom, instytucjom 

i organizacjom.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 2/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: porządku obrad XXX 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 z późn. zm.) oraz §9 uchwały nr 
17/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. z późn. zm.  

w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: 
okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych 

komisji rewizyjnych uchwala się, co następuje: 

§ 1

Ustala się następujący porządek obrad XXX Okręgowego Zjazdu lekarzy 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej:

Rozpoczęcie obrad o godz. 9.00
1. Otwarcie Zjazdu, powitanie uczestników i gości.

2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, jego Zastępców, 
Sekretarza i jego Zastępców.

3. Przyjęcie uchwał w sprawie regulaminu Zjazdu i porządku obrad.
4. Wybór Komisji Zjazdowych:

Mandatowej
Uchwał i Wniosków

5. Wystąpienie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej BIL oraz wręczenie 
złotych znaczków i medali za wybitne osiągnięcia pozamedyczne.

6. Wystąpienie gości.
7. Dyskusja dotycząca wystąpień.

Przerwa 15 minut
8. Wystąpienie sponsora – PZU S.A. „Zasady likwidacji 

szkody ubezpieczeniowej”
9. Komunikat Komisji Mandatowej.

10. 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.
Koordynatora Ośrodka Kształcenia Medycznego.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia 

absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2011.
Przerwa obiadowa /Walne Zgromadzenie Delegatów

 Lekarskiej Kasy Pomocy/
13. Przedstawienie preliminarza budżetowego BIL na rok 2012.

14. Dyskusja nad preliminarzem/
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia preliminarza 

budżetowego za rok 2012.
16. „Aktualna sytuacja w ochronie zdrowia”

17. Podjęcie uchwał, stanowisk oraz apeli Zjazdu.
18. Zakończenie Zjazdu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 3/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za 
rok 2011

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

następuje: 

§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza 
sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z 

działalności za rok 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 5/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 
Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2011

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza 
sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

za rok 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 4/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2011

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza 
sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2011, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 6/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza 
sprawozdanie finansowe Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2011, 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się bilans 
wykazujący:

- po stronie aktywów i pasywów wartość 4.710.632,38 zł (słownie złotych: 
cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa 38/100) 
- rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami 
w kwocie 138.181,20 zł (słownie złotych: sto trzydzieści osiem tysięcy sto 

osiemdziesiąt jeden 20/100).

§ 2

Przeznacza się wygospodarowaną nadwyżkę finansową na rok 2011 na 
działalność statutową Beskidzkiej Izby Lekarskiej. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 7/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej 
z wykonania budżetu za rok 2011

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza 
sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu za rok 

2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 8/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej za rok 2011

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza 
sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

za rok 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 9/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Koordynatora Ośrodka 
Kształcenia Medycznego za rok 2011

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza spra-
wozdanie Koordynatora Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej 

Izby Lekarskiej za rok 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 10/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej 
za rok 2011

Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm. ) uchwala się , co 

następuje: 

§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela 
absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej  Beskidzkiej Izby Lekarskiej za 

rok 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 11/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia preliminarza budżetowego Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej na rok 2012

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

co następuje: 

§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza pre-
liminarz budżetowy Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rok 2012, stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 12/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej do przekroczenia 
planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu na rok 2012

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

 co następuje: 

§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej upoważnia 
Okręgową Radę Lekarską do przekroczenia planowanych wydatków w 
poszczególnych pozycjach budżetu na rok 2012 w ramach posiadanych 

środków finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁY
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UCHWAŁA NR 13/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej do zakupu 
nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

oraz upoważnienia do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na zakup 
nieruchomości.

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z póżn. zm.  ) uchwala się , co 

następuje: 

§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej upoważnia 
Okręgową Radę Lekarską do zakupu nieruchomości z przeznaczeniem 
na siedzibę Beskidzkiej Izby Lekarskiej, tj. zakupu budynku lub gruntu 

pod zabudowę.

§ 2

Upoważnia się Okręgową radę Lekarską do podjęcia decyzji 
w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na zakup nieruchomości, 
o której mowa w § 1 w ramach zdolności kredytowej Beskidzkiej izby 

Lekarskiej.

§ 3

W związku z podjęciem niniejszej uchwały moc obowiązującą traci 
uchwała nr 13/VI/2011 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej z dnia 9 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Okręgowej 
Rady Lekarskiej do zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz upoważnienia do zaciągnięcia kredytu lub 

pożyczki na zakup nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 14/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej do zakupu sztandaru Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz opra-

cowania i uchwalenia regulaminu używania i przechowywania sztandaru 
oraz trybu powołania i działania pocztu sztandarowego

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1

Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej upoważnia Okrę-
gową Radę Lekarską Beskidzkiej Izby Lekarskiej do zakupu sztandaru 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz opracowania i uchwalenia regulaminu 
używania i przechowywania sztandaru oraz trybu powołania i działania 

pocztu sztandarowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 15/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na pełnienie przez Komisję Rewizję 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej również 

                 funkcji Komisji Rewizyjnej Lekarskiej Kasy Pomocy kadencji 
2012-2017.

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z póżn. zm.  ) uchwala się, 

co następuje: 

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁA NR 16/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: rekomendacji grupowego wystąpienia świadczeniodawców do 
NFZ z wnioskiem o wykreślenie kar umownych

Na podstawie art.24 pkt 1 w związku z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 2 
grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz.1708 z późn. zm.) 
oraz uchwały nr 42/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 

20 marca 2012r.w sprawie rekomendacji związanych  z postulowaną 
zmianą treści umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych przez 

świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pokrycia 
kosztów druku  i kolportażu ulotek w sprawie zmiany tych umów , biorąc 

pod uwagę fakt, że zapisy o karach umownych za błędy przy wypisywaniu 
recept, zawarte w umowach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

zwanych dalej „umowami”, zostały wprowadzone do rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r.w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 81, poz.484), zwanego 
dalej „rozporządzeniem”, z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, a 

więc w sposób niekonstytucyjny, uchwala się co następuje:

§ 1
 

1. Rekomenduje się wszystkim świadczeniodawcom,  którzy mają 
podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych, aby 
wystąpili do Funduszu z pisemnym wnioskiem o zmianę warunków 
umowy, polegającą na wykreśleniu z niej zapisów dotyczących kar 

umownych, nakładanych na świadczeniodawców przez NFZ na podstawie 
§ 29 - 31  załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 

2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej.  Podstawą prawną dla wystąpienia z takim wnioskiem 

jest przepis § 43 ust. 1 w/w załącznika.
2. Złożenie takich wniosków powinno odbyć się jednoczasowo terminie 
ustalonym wspólnie przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz 

Porozumienie Organizacji Lekarskich czyli w dniu 26 kwietnia 2012 roku.
3. Treść wniosków powinna być jednakowa i zgodna ze wzorem. Treść 

wzoru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
4. Elementem wniosku o zmianę warunków umowy powinno być 

upoważnienie udzielone przez świadczeniodawcę wybranej organizacji do 
wynegocjowania z NFZ nowych warunków umowy w uchylonym zakresie 

– w oparciu o właściwe podstawy prawne.

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

    Zapisy o karach umownych, jakie znajdują się w umowach o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych, podpisywanych przez NFZ ze świadczeniodaw-

cami, są tam umieszczone na podstawie przepisów zawartych w § 29 
- 31  załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. 

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej.

   Przepisy te są niezgodne z art.. 92 ust.1 Konstytucji RP, bo ich treść 
przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego w/w rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia zostało wydane. Prezes NRL, zobowiązany 

do tego przez ostatni Krajowy Zjazd Lekarzy, złożył niedawno odpowiedni 
wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

   Skoro podstawa prawna „kar umownych” jest wadliwa, to i same kary 
są nielegalne. Zatem uzasadniony jest wniosek świadczeniodawców 
o uchylenie zapisów o „karach umownych” z umów, podpisywanych z 
NFZ.   Zgodnie z  § 43 ust.1  załącznika  do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:  „ Każda ze stron umowy może w 
uzasadnionych przypadkach wnioskować na piśmie o zmianę warunków 
umowy” .  Zgodnie z   § 43 ust.2 w/w  załącznika - w przypadku złożenia 

takiego wniosku– „strony nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych warunków 

umowy, chyba że strona umowy, do której skierowano wniosek, nie 
wyrazi zgody na zmianę warunków umowy i uzasadni swoje stanowisko 

na piśmie” .
 SEKRETARZ 

XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

Załącznik do Uchwały nr 16/VI/2012                 
XXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Beskidzkiej Izby Lekarskiej
z dnia 31marca 2012r. 

Wniosek o zmianę warunków umowy

Działając na podstawie § 43 ust.1 załącznika do rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484), składam 
wniosek o zmianę zapisów umowy nr …… z dnia ….. zawartej z NFZ.
Wnioskowana przeze mnie zmiana polega na wykreśleniu przepisów, 
dotyczących kar umownych, nakładanych na świadczeniodawcę za błędy 
przy wypisywaniu recept.
Uzasadnieniem dla wniosku jest fakt, że przepisy te zostały ujęte w umowie 
na podstawie §§ 29-31 w/w załącznika do rozporządzenia, a treść tych 
paragrafów została wprowadzona do załącznika z przekroczeniem upo-
ważnienia ustawowego, a więc w sposób niezgodny z prawem. 
W/w rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego, zawarte-
go w art.136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz.2135              
z późn. zm.). Artykuł ten brzmi:
Art. 136. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa                      
w szczególności:
1)rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
2)warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
2a)sposób realizacji instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa                    
w art.11 ust.5 ustawy o refundacji, dotyczących danego leku albo środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego – w przypadku 
umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakredsu, o którym 
mowa w art.15 ust.2 pkt 15 i 16;
3)wykaz podwykonawców oraz wymagania dla nich inne niż techniczne 
i sanitarne, określone w odrębnych przepisach;
4)zasady rozliczeń pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami;
5)kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy;
6)zasady rozpatrywania kwestii spornych;
7)postanowienie o rozwiązaniu umowy, które może nastąpić za uprzednim 
nie krótszym niż 3 miesiące okresem wypowiedzenia, chyba że strony 
postanowią inaczej;
8)postanowienie o karze umownej w przypadku niezastosowania terminu             
i trybu, określonych w pkt. 7.
Jak więc widać, nie ma tu umowy o żadnych innych karach umownych,                
w  tym o karach związanych z wypisywaniem recept. Skoro więc przepis             
o karach został wydany w sposób niezgodny z prawem, niezgodne z pra-
wem są też same kary. 
Jednocześnie oczekuję, ze zgodnie z § 43 ust.2 załącznika do w/w rozpo-
rządzenia, OOW NFZ podejmie nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
złożenia niniejszego wniosku  negocjacje, dotyczące ustalenia nowych 
warunków umowy w uchylonym zakresie, w oparciu o właściwe podstawy 
prawne.
Oświadczam, że upoważniam Prezesa BIL do reprezentowania mnie                  
w tych negocjacjach.

Bielsko-Biała, dn. ………………..                        ………………………….
     
                        Podpis świadczeniodawcy

UCHWAŁY
§ 1

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę, 
aby Komisja Rewizyjna Beskidzkiej Izby Lekarskiej pełniła funkcję Komisji 

Rewizyjnej  Lekarskiej Kasy Pomocy kadencji 2012-2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 17/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: wsparcia działań zmierzających do uzdrowienia 
systemu refundacji leków 

    Na podstawie art.24 pkt 1 w związku z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz.1708), biorąc 

pod uwagę apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 
marca 2012r., uchwala się co następuje:

§ 1

Zaleca się Okręgowej Radzie Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
zorganizowanie spotkań z lekarzami i lekarzami dentystami, 

członkami BIL, w celu jak najszerszego dotarcia z informacjami o 
zagrożeniach, wynikających z nowych zasad ordynacji leków oraz 

planowanych działaniach samorządu lekarskiego, zmierzających do 
zmian w tym zakresie. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

UCHWAŁY
STANOWISKO nr 1/VI/2012

XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
postępowań konkursowych 
na stanowiska kierownicze  

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy BIL wyraża zdecydowaną dezaprobatę 
wobec regulacji prawnych, zawartych w nowym rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.w sprawie sposobu przeprowadzania 
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie 

będącym przedsiębiorcą (Dz.U. poz.182).
Wyeliminowanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych 

oraz organizacji związkowych ze składu komisji, wybierającej kierownika 
podmiotu jest jednoznacznym przejawem upolitycznienia tego stanowiska.
Jeszcze bardziej bulwersujące jest wycofanie ze składu komisji, wybiera-
jącej ordynatora, zarówno konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie 

jak i przedstawiciela towarzystwa naukowego, przy jednoczesnym 
zwiększeniu liczby osób, desygnowanych przez kierownika podmiotu. 

Oznacza to zdecydowanie ograniczenie możliwości merytorycznej 
oceny  kandydata.

Tryb wprowadzenia tych zmian w przepisach, to jest bez konsultacji 
i w ostatniej chwili przed ogłoszeniem treści rozporządzenia, uczestnicy 
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy  BIL odbierają jako kolejny przejaw 

politycznej nonszalancji Ministra Zdrowia oraz całkowitego braku 
poszanowania dla środowisk opiniotwórczych, w tym także 

samorządu lekarskiego.
XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy BIL oczekuje od Ministra Zdrowia 

przywrócenia dotychczasowych zasad przeprowadzania konkursu na 
stanowisko ordynatora, a przede wszystkim możliwości merytorycznej 

oceny doświadczenia zawodowego i fachowego przygotowania kandydata 
do pełnienia tej funkcji.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

STANOWISKO nr 2/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie: refundacji leków.

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowczo 
domaga się nowelizacji ustawy refundacyjnej poprzez skreślenie 

sformułowania – wg rejestracji wg wskazań medycznych i przewrócenie 
możliwości stosowania leków refundowanych 

wg wskazań medycznych.
Nowelizacja ustawy jest konieczna, gdyż w niektórych chorobach nie ma 

wcale możliwości leczenia lekami refundowanymi 
- dotyczy to zwłaszcza antybiotyków.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

APEL nr 1/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

do Narodowego Funduszu Zdrowia  

XXX Okręgowy Zjazd Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Narodowego 
Funduszu Zdrowia o wypłacenie świadczeniodawcom należności za 

wykonane w 2011 roku świadczenia medyczne ponad limit, wynikający z 
umów kontraktowych.

Wykonanie świadczeń ponad limitowych było w większości przypadków 
konsekwencją działań medycznych ratujących życie.

Jednocześnie apelujemy o podjęcie współpracy z samorządem lekarskim 
w sprawie przeanalizowania zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych 

społeczeństwa Podbeskidzia.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

APEL nr 2/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

do Ministra Zdrowia  

XXX Okręgowy Zjazd Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Ministra 
Zdrowia o respektowanie zapisów własnego rozporządzenia z 18 maja 

2010r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na 
pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie (Dz. U. nr 

94, poz. 611) i podjęcie rzeczywistych negocjacji 
w sprawie ustalenia kwoty refundacji.

Przekazywanie corocznie kwoty, która zaledwie w ok. 28% pokrywa 
rzeczywiste wydatki Beskidzkiej Izby Lekarskiej, ponoszone na realizację 

zadań zleconych, oznacza lekceważenie samorządu lekarskiego.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

APEL nr 3/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

do lekarzy i lekarzy dentystów, członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej  

XXX Okręgowy Zjazd Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do wszystkich 
członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej o niepodpisywanie nowych umów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, upoważniających do wystawiania 

refundowanych recept, do czasu zaakceptowania przez Naczelną Radę 
Lekarską wzoru takiej umowy.

XXX Okręgowy Zjazd Beskidzkiej Izby Lekarskiej przypomina, że 
wszystkie dotychczasowe umowy obowiązują do 30 czerwca 2012r., 

niezależnie od tego, kiedy były podpisane.
XXX Okręgowy Zjazd Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do członków o 
złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do protestu, polegającego na 

niepodpisaniu niezaakceptowanej przez Naczelną Radę Lekarską umowy 
oraz złożenie w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej do dnia 10 maja 

2012 r.. Możliwy do wykorzystania wzór stanowi załącznik 
do niniejszego Apelu.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

Załącznik do Apelu nr 3/VI/2012
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Beskidzkiej Izby Lekarskiej
z dnia 31 marca 2012r.

Deklaracja przystąpienia do protestu polegającego na niepodpisaniu nieza-
akceptowanej przez Naczelną Radę Lekarską umowy

Ja niżej podpisana/podpisany ……………………………………………….
(imię i nazwisko lekarza, lekarza dentysty), niniejszym deklaruję  przystą-
pienie do protestu polegającego na niepodpisaniu nowej umowy z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, upoważniającej do wystawiania refundowanych 
recept, niezaakceptowanej przez Naczelną Radę Lekarską.

               
………………………………..                             …………………………………………
       miejscowość, data                                                podpis

APEL nr 4/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

do lekarzy i lekarzy dentystów, członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej  

XXX Okręgowy Zjazd Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do lekarzy 
i lekarzy dentystów członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej o zgłaszanie do 

MAWOZ (Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia) wszystkich objawów 
agresji wobec lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących swój zawód.
Monitorowanie agresji pozwoli uzasadnić nasze starania w kierunku 

uznania lekarzy jako funkcjonariuszy publicznych.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

APEL nr 5/VI/2012
XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2012 roku

do lekarzy i lekarzy dentystów, członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej  

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do 
lekarzy i lekarzy dentystów o zaniechanie niezgodnego z prawem 

reklamowania usług medycznych.
XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej uważa za 

niegodne lekarza i lekarza dentysty promowanie się poprzez ogłoszenia    
i dumpingowe ceny usług.

 SEKRETARZ 
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-

-KŁOSIŃSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXX OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY 

LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA
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Nasza „akcja pieczątkowa”, jaką podjęliśmy 
początkiem roku przeciwko nowym zasadom wypi-
sywania leków refundowanych skłoniła Rząd RP do 
usunięcia z ustawy o refundacji leków przepisów o 
karaniu lekarzy za „błędy”. Były to kary tak absur-
dalne, że niezgodne z zasadami państwa prawnego 
i Konstytucją RP. 

Kary te pozostały jednak w odniesieniu do świadczenio-
dawców, lekarzy posiadających umowy z NFZ,  szpitali, przychod-
ni, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy poprosił o nie-
zależne opinie prawne wybitnych konstytucjonalistów prof. Michała 
Kuleszę z kancelarii prawniczej Domański, Zakrzewski, Palinka 
oraz profesora Piotra Winczorka z Uniwersytetu Warszawskiego. 
W obu opiniach profesorowie stwierdzili jednoznacznie, że kary 
umieszczone w umowach – są niekonstytucyjne ponieważ ich 
treść przekracza ustawowe upoważnienie, co łamie art. 92 ust. 
1 Konstytucji RP. Opinie te potwierdził również Rzecznik Praw 
Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia. 

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 konstytucji RP „ rozporzą-
dzenia wydawane są przez organy wskazane w Konstytucji, na 
podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie 
i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ 
właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekaza-
nych do uregulowania oraz zawierać wytyczne dotyczące treści 
aktu.” Przepis art.137 ust.9 Ustawy o świadczeniach nie precyzuje 
jednak wystarczająco zakresu przedmiotowego rozporządzenia, 
stwierdzając jedynie, że mają nim być Ogólne Warunki Umów /
OWU/, co już samo stanowi wadę legislacyjną. Brak jednak w usta-
wie jakie kwestie powinny zostać uregulowane w OWU, w żadnym 
wypadku nie może być jednak interpretowany jako podstawa do 
swobodnej regulacji i zawierania w OWU kwestii, do których nie 
ma podstaw ustawowych. 

Prawodawca dokonując interpretacji upoważnienia usta-
wowego w zgodzie z art.92 ust.1 Konstytucji RP nie może wpro-
wadzać do rozporządzenia kwestii, do których nie ma wyraźnego 
upoważnienia ustawowego.
Podkreślić należy, że upoważnienie ustawowe do wydania rozpo-
rządzenia nie daje Ministrowi Zdrowia kompetencji do uregulowa-
nia w nim ani problematyki odpowiedzialności świadczeniodawców 
ani zwłaszcza kar umownych związanych z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy.

Wątpliwości konstytucyjne potwierdza i wzmacnia również 
analiza załącznika  do rozporządzenia OWU. Ustawa o świadcze-
niach przewiduje bowiem możliwość wprowadzenia kar umownych 
do treści umowy świadczeniodawcy z Funduszem, ale ogranicza 
ich zakres jedynie do kwestii niedotrzymania trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia umowy. W pozostałym zakresie regula-
cja dotycząca kar umownych w OWU ma charakter samoistny 
i wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego, co jest 
niezgodne z art.92 ust.1 konstytucji RP.

Sejm RP wprowadził do Ustawy o świadczeniach przepisy, 
na podstawie których istnieje możliwość nałożenia kar admini-
stracyjnych na świadczeniodawcę, który – ze szkodą dla interesu 
publicznego -  nie wywiązał się z umowy zawartej z  Funduszem. 
Zgodnie bowiem z art. 171 ust.1 Ustawy o świadczeniach „ W 
przypadku stwierdzenia na podstawie uzyskanych informacji, 
wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w art.165 ust1 pkt 
1-4, rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu 

świadczeniobiorców przez świadczeniodawcę lub podmiot o któ-
rym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw zdro-
wia może nałożyć na te podmioty karę pieniężna w wysokości do 
miesięcznej wartości umowy łączącej te podmioty z Funduszem, 
której dotyczą nieprawidłowości.”  Rozporządzenie OWU wprowa-
dza zatem możliwość nałożenia dodatkowej kary finansowej za 
czyn, który jest już zagrożony karą administracyjną na podstawie 
Ustawy o świadczeniach. W związku z tym, dochodzi do zbiegu 
odpowiedzialności świadczeniodawców wobec Ministra Zdrowia i 
wobec Funduszu.

Rozporządzenie OWU ma też dyskryminujący świadcze-
niodawców  charakter i stawia Fundusz będący stroną umowy w 
silniejszej pozycji w kwestii egzekwowania kar. Nie można bowiem 
uznać za zgodne z prawem, że egzekucja kar jest elementem roz-
liczeń między Funduszem, a Świadczeniodawcami.
Załącznik do Rozporządzenia OWU narusza również zasady 
państwa prawnego, wynikające z art. 2 konstytucji RP,  w tym w 
szczególności zaufania obywateli do państwa i pewności prawa 
oraz standardów prawidłowej legislacji. Świadczeniodawca w 
związku z brakiem centralnego systemu ewidencjonowania osób 
uprawnionych, którego stworzenie powinno być obowiązkiem 
władz publicznych, nie jest w stanie jednoznacznie dokonać we-
ryfikacji tych uprawnień, w oparciu o dokumenty przedstawione 
przez świadczeniobiorcę. Konsekwencją jest nałożenie przez Fun-
dusz na Świadczeniodawcę obowiązku zwrotu kwoty nienależnie 
pobranej refundacji. Dochodzi zatem w tym przypadku do przerzu-
cenia odpowiedzialności finansowej ze świadczeniobiorcy, który w 
sposób nieuprawniony, niezależnie od stopnia jego winy, uzyskał 
świadczenie, na świadczeniodawcę, który wykonując zawód za-
ufania publicznego, kierując się koniecznością ochrony zdrowia, 
udzielił tego świadczenia.

Na deser warto przyjrzeć się pojęciu „przypadek nieuza-
sadniony”.

Zgodnie z postanowieniami OWU świadczeniodawca pod-
powiada za „ordynowanie leków, wyrobów medycznych i środków 
pomocniczych leczonym przez niego świadczeniobiorcom, zgod-

KULAWE PRAWO
nie z obowiązującymi przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy 
medycznej”. Zdaża się więc na podstawie tego zapisu wielokrot-
nie, że zdaniem Funduszu, dokonano niepełnej lub błędnej diagno-
zy lekarskiej i skutkiem tego w sposób nieuzasadniony aktualnym 
stanem wiedzy medycznej wystawiono receptę.
Przy takim rozumieniu i stosowaniu tego przepisu dochodzi do na-
ruszenia konstytucyjnie chronionej wyłączności zawodu zaufania 
publicznego w zakresie sprawowania pieczy nad należytym jego 
wykonywaniem.

Stwierdzenie przez Fundusz „braku uzasadnienia wypisa-
nia recepty”, poza znaczną karą finansową, oznacza często zarzut 
wadliwej diagnozy lekarskiej, przy którym świadczeniodawcy po-
zostawia się jedynie możliwość odwołania do prezesa Funduszu. 
Nie wynika natomiast z OWU, że w przypadkach spornych zasto-
sowanie ma przewidziana w ustawie o izbach lekarskich droga 
sądownictwa zawodowego.
W omawianym zakresie OWU narusza normę art. 61 ustawy                   
o izbach lekarskich. Postanowienia umowne zawarte w Umowie 
sprzeczne z ustawą są z mocy prawa nieważne.

Niezwykle ważną kwestią jest również brak wystarczająco 
precyzyjnego określenia zakresu odpowiedzialności /czasowego 
oraz finansowego/ oraz granicy kary umownej. Przepis par. 31 
ust. 1 nie precyzuje, czy kara umowna będzie nakładana tylko 
za okres roku, w którym dokonano kontroli i stwierdzono fakt 
„wystawiania recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach 
nieuzasadnionych”, czy też odpowiedzialność ta obejmuje także 
okres wcześniejszy, a jeżeli tak to jaki to jest okres. Przepis ten,                                                                                          
w obecnym brzmieniu, daje podstawy do nałożenia kar nawet kilka 
lat wstecz. Wysokość takiej kary może być tak znaczna, ponieważ 
nie ma jej górnej granicy, że może prowadzić w oparciu o niepre-
cyzyjne przesłanki wadliwego rozporządzenia do pozbawienia 
świadczeniodawcy, lekarzy i ich rodzin minimalnego bezpieczeń-
stwa socjalnego.

Należy stwierdzić, że taki sposób określania kary 
umownej budzi wątpliwości z punktu widzenia art. 2 Konsty-
tucji i prowadzi do podważenia zaufania obywateli do państwa            
i tworzonego przez nie prawa. Dochodzi także do niepropor-
cjonalnej ingerencji  we własność i inne prawa majątkowe 
lekarzy i świadczeniodawców.

W związku z dublowaniem, a właściwie próba wyklu-
czenia  przez Fundusz drogi sądownictwa lekarskiego w spra-
wach z zakresu odpowiedzialności lekarza i lekarza dentysty 
należy dodać, że na podstawie art. 64 ustawy o izbach lekar-
skich termin przedawnienia wynosi trzy lata. Fundusz tymcza-
sem może kontrolować i karać bez ograniczeń czasowych. 
Lekarz nie będzie więc miał prawa do odwołania się do Sądu 
Lekarskiego o rozstrzygniecie w sprawie odpowiedzialności 
zawodowej.

Wobec powyższego oczywistą i jedyną reakcją świad-
czeniodawców i lekarzy powinno być wystąpienie do NFZ                             
z wnioskiem o wykreślenie dotychczasowych kar umownych 
z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Piotr Watoła

 Zasady likwidacji szkód osobowych 
z ubezpieczeń OC podmiotów z sektora ochrony 

zdrowia

W dniu 27 lutego 2012 roku PZU SA przy współudziale 
brokera ubezpieczeniowego PWS KONSTANTA SA podpisał 
umowę z Beskidzką Izbą lekarską na funkcjonowanie specjalnego 
Programu Grupowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
członków BIL.
Podczas XXX Okręgowego Zjazdu lekarzy BIL w dniu 31 marca br. 
przedstawiciele Oddziału PZU SA w Bielsku-Białej omówili zasady 
likwidacji szkód, jakie mogą wystąpić w ramach powyższego 
Programu ubezpieczeniowego.
 Pierwszym aspektem było przedstawienie potencjalnych 
przyczyn szkód osobowych, z jakimi mogą się spotkać lekarze 
posiadający ubezpieczenie OC.
Można wyróżnić pięć podstawowych przyczyn, a mianowicie:

1. Błąd medyczny związany z leczeniem,
a. Błąd lekarski
b. Błąd terapeutyczny

2. Błąd medyczny związany z diagnostyką,
3.  Błąd organizacyjny związany z leczeniem i diagnostyką,
4. Naruszenie praw pacjenta,
5. Działanie lub zaniechanie podmiotu ochrony zdrowia nie 

związany bezpośrednio z leczeniem, diagnostyką, oraz 
szkody nie medyczne.

W każdym z powyższych przypadków poszkodowany ma prawo 
zgłosić szkodę do PZU SA.
Mając na uwadze dobro klienta PZU SA jest przygotowane 
do przyjmowania zgłoszeń szkód na kilka sposobów,                                      
a mianowicie:

1. Telefonicznie na numer infolinii 801- 102-102 przez 7 dni 
tygodnia 24 godziny na dobę

2. Poprzez Internet na stronie 
 www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia
3. Zgłoszenie w formie papierowej na adres:

Zespół Obsługi Dokumentacji PZU SA / PZU Życie 
SA  15-704 Białystok ul. Jana Pawła II 75

4. Na adres powyższy przesyłać można również całą 
dokumentację związaną z likwidacją szkód zgłoszonych 
na infolinię lub przez Internet.

Po zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego obsługą 
( likwidacją) szkody zajmuje się grupa specjalistów. 
W zależności od rodzaju szkody są to:
- w przypadku szkód będących skutkiem:
 - błędu medycznego związanego z leczeniem,
 - błędu medycznego związanego z diagnostyką,
 - błędu organizacyjnego związanego z leczeniem lub/i  
   diagnostyką,

Materiał z prelekcji 
wygłoszonej podczas XXX 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
BIL przez przedstawicieli 

sponsora - PZU.
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 - naruszenia praw pacjenta,
Zespół Likwidacji Szkód i Świadczeń 02-676 Warszawa                       
ul. Postępu 18 a 
- W pozostałych szkodach osobowych niezwiązanych z leczeniem, 
diagnostyką tj. szkodach nie medycznych będących skutkiem 
działania lub zaniechania podmiotu ochrony zdrowia.
Regionalne Centra Likwidacji Szkód z terenu całego kraju wg. 
własności tj. wg miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej.,
Natomiast ewentualne zeskanowane dokumenty potrzebne                   
w trakcie obsługi szkody należy przesyłać na adres 
COLS-OCMedyczne@pzu.pl
 Jednym z najważniejszych elementów w procesie 
obsługi szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest 
zabezpieczenie kompletu dokumentacji. Brak dokumentacji lub 
opieszałość w jej prowadzeniu może w istotny sposób obciążać 
podmiot medyczny w trakcie określania jego odpowiedzialności za 
zaistniałe zdarzenie.
W zależności od rodzaju szkody istotne są różne dokumenty i tak 
przy roszczeniach:
1. Związanych z błędem lekarskim, terapeutycznym 
bądź diagnostycznym są to:

•	 Pełna kopia historii choroby z leczenia w okresie, którego 
dotyczy roszczenie ( badania lekarskie, opis zabiegu, 
obserwacje, karta zleceń, treść zaleceń przy wypisie,                    
w szkodach położniczych zapisy KTG sprzed porodu)

•	 Dokumentacja medyczna związana z leczeniem przed 
przybyciem do ubezpieczonego ( dokumentacja z leczenia 
ambulatoryjnego, skierowanie do szpitala, karta wyjazdowa 
pogotowi ratunkowego,)

•	 Dokumentacja radiologiczna
•	 Wynik badania histopatologicznego
•	 Wynik sekcji zwłok, ( jeżeli była przeprowadzana)
•	 Stanowisko lekarza lub placówki medycznej, której 

roszczenie dotyczy,
•	 Opinie biegłych sądowych, jeżeli były wydawane dla 

potrzeb sprawy karnej czy z tytułu odpowiedzialności 
zawodowej.

2. Związanych z błędem organizacyjnym są to:
a) Przy roszczeniach związanych z narażeniem                                           

na niekorzystne skutki działania sprzętu technicznego 
•	 Instrukcje obsługi urządzeń
•	 Karty badań technicznych ( serwisowych), atesty,
•	 Protokoły inspekcji sanitarnej, przeglądów kontrolnych,
•	 Opinie pozamedyczne – techniczne,
•	 Szkolenia BHP
b) Przy roszczeniach związanych z zakażeniem 
•	 Pełna historia choroby z hospitalizacji u ubezpieczonego, 

karta zleceń, opis choroby,
•	 Historia choroby z leczenia ambulatoryjnego (ze względu 

na możliwość ujawnienia się zakażenia w odległym czasie 
od hospitalizacji)

•	 Wyniki posiewów z pobranej treści w czasie i po 
hospitalizacji

•	 Stanowisko szpital w kwestii zakażenia
•	 Protokół szpitalnego Zespołu ds. Zakażeń w sprawie 

danego zakażenia
•	 Protokoły kontroli SANEPID z okresu, w jakim doszło do 

zakażenia
•	 Inne np. Wyniki badań przesiewowych pod kątem 

nosicielstwa, informacje o wydanych przez szpital 
wewnętrznych procedurach( np. o badaniach nowo 

przyjętych pracowników pod względem nosicielstwa), 
opinie biegłych, ustalenia Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej

•	 Przy roszczeniach o naruszenie praw pacjenta często 
poza wyżej wymienionymi dokumentami niezbędne będą 
wyjaśnienia świadków - personelu placówki medycznej.

Należy pamiętać, że bez dokumentacji medycznej, starannie 
prowadzonej zarówno od strony merytorycznej jak i technicznej, 
nie ma możliwości skutecznej obrony przed nieuzasadnionymi 
roszczeniami klientów.
Najwyższą rangę należy również przypisać zabezpieczeniu 
dokumentacji świadczącej o podmiotowym traktowaniu pacjentów, 
czyli potwierdzającej uzyskanie świadomej zgody pacjenta na 
zastosowaną metodę leczenia i poinformowanie go o możliwości 
wystąpienia powikłań.
 PZU SA podobnie jak każdy ubezpieczony jest 
zainteresowane szybką i sprawną likwidacją szkody. Z tego też 
powodu w interesie ubezpieczonego ( podmiotu medycznego) 
jest szybkie informowanie PZU SA o szkodach i pierwszych 
roszczeniach. Błędem jest oczekiwanie przez ubezpieczonego 
na pozwy sądowe. Takie opóźnienia z reguły powodują eskalację 
roszczeń.
Drugim istotnym elementem wpływającym na sprawność likwidacji 
szkody jest przekazywanie kompletnej dokumentacji medycznej. 
Powtarzają się przypadki, iż ubezpieczeni nie przesyłają nawet 
wyników badań RTG przy szkodach „ortopedycznych”.
Duże znaczenie ma współpraca z Zespołem w PZU obsługującym 
szkodę tak, więc wskazane jest pilne odnoszenie się podmiotu 
medycznego- lekarzy i innego personelu medycznego do pism. 
Jeżeli po opinii konsultanta medycznego PZU stwierdzono 
niekorzystne dla ubezpieczonego okoliczności w sprawie, PZU SA 
przesyła opinię medyczną i prosi ubezpieczonego o weryfikację 
stanowiska.
Jeżeli ubezpieczony kwestionuje swoją odpowiedzialność ( opinie 
konsultanta PZU SA, sugestie ZLSM, co do zasadności ugodowego 
zakończenia sporu) należy wskazać argumenty uzasadniające 
odmienne od PZU SA stanowisko. Nie jest wystarczające 
stwierdzenie, że ubezpieczony nie przyjmuje odpowiedzialności 
i nie wyraża zgody na wypłatę świadczenia z zawartej umowy 
ubezpieczeniowej. Przy każdej szkodzie i każdym roszczeniu 
należy mieć na względzie potencjalny proces i związane z nim 
koszty.
Gromadząc i archiwizując dokumentację medyczną należy 
pamiętać o tym, że okres, w którym dochodzi do przedawnienia 
roszczenia wynosi:

	Dla ubezpieczonego zgodnie z art. 819 par. 1 w związku 
z art. 120 k.c.
3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagane.

	Dla poszkodowanego zgodnie z art. 819 par. 3 w związku 
z art. 442 k.c.
3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się            
o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Nie 
dłużej niż 10 lat od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie 
wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni 
lub występku 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa 
bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o 
szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Dodatkowym aspektem działania ubezpieczenia OC jest 
możliwość pokrycia kosztów obrony sądowej.
 Taka możliwość istnieje w sytuacji, gdy PZU SA wyrazi na 
piśmie zgodę na ich pokrycie. Zgoda taka jest wydawana zawsze                       
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w odpowiedzi na pisemne wystąpienie ubezpieczonego i może 
przewidywać pokrycie:
- kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami 
odszkodowawczymi ( niezbędne koszty sądowej obrony przed 
roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze 
prowadzonym w porozumieniu z PZU)
- koszty obrony w postępowaniu karnym, jeżeli toczące się 
postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności 
ubezpieczonego i jeżeli PZU SA zażądał powołania obrony lub 
wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów
- koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania 
pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych
Koszt obrony sądowej dotyczy ściśle postępowania sądowego, 
na warunkach określonych umowie, zatem refundacji nie będzie 
podlegał koszt ustanowienia pełnomocnika w toku postępowania 
przed sądowego ( przed wytoczeniem przez poszkodowanego 
powództwa).
W toku rozmów ze środowiskiem medycznym pojawiły się 
pytania – oto kilka z nich wraz z odpowiedziami.

	Czy zawiadomienie PZU SA o wystąpieniu szkody, lub 
wystąpieniu pacjenta z roszczeniem jest równoznaczne 
z przyznaniem się do winy?
- Zawiadomienie PZU SA o roszczeniu poszkodowanego 
skutkuje wszczęciem procedury likwidacyjnej. O przyjęciu 
odpowiedzialności decyduje wynik postępowania 
likwidacyjnego a nie samo zgłoszenie roszczenia.

	Czy PZU SA należy zawiadamiać tylko o wystąpieniach 
pisemnych roszczeń pacjentów, czy również                                       
o wystąpieniach w formie ustnej?
- PZU SA rozpatruje tylko pisemne zgłoszenia 
roszczeń 

	Czy o wystąpieniu zdarzenia niepożądanego, które                  
w ocenie ubezpieczonego może skutkować wystąpienie 
m roszczenia należy zawiadamiać PZU SA od razu, czy 
należy czekać aż poszkodowany wystąpi z roszczeniem?
- PZU SA rozpatruje tylko pisemne zgłoszenia szkód, 
jednak ubezpieczony mając wiedzę o zdarzeniu 
powinien dochować szczególnej staranności, aby 
zabezpieczyć wszystkie niezbędne dokumenty mogące 
mieć znaczenie w ewentualnej szkodzie.

 
Na zakończenie powyższego omówienia przypominamy, że 
każdy lekarz w ramach Programu Grupowego Ubezpieczenia OC 
członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej może być 
objęty ochroną do 31 grudnia 2013 roku.
Warunkiem objęcia ochroną jest wypełnienie formularza 
znajdującego się na stronie Internetowej BIL oraz opłacenie 
należnej składki.

Opracował
Marek Cierniak

Kierownik Sprzedaży
Oddział PZU SA w Bielsku-Białej

Miłośników tenisa ziemnego zapraszamy 16 czerwca br. (sobota) 
na  kolejną edycję Mistrzostw naszej Izby. W tym roku spotykamy 
się już po  raz jedenasty. Zbiórka uczestników i zapisy przewidzia-
ne są od godziny  9.30 w dniu turnieju. Losowanie o godzinie 9.45, 
pierwsze mecze od  10.00.
Zawody odbędą się na odnowionych kortach Rackethlon Club                 
w  Mazańcowicach na tzw. ‚sztucznej mączce’, co jest nowością 
jak na  warunki polskie! Organizatorzy przewidzieli nagrody rze-
czowe i puchary  dla najlepszych zawodników turnieju głównego 
oraz turnieju  pocieszenia. Na miejscu dodatkowe atrakcje i nie-
spodzianki. Wszelkie informacje dostepne w internecie - na stronie 
izby: (w zakładce ‚sport’) oraz na stronie Rackethlon  
Club ( www.4rakiety.pl ) lub pod nr tel.: 338156393 lub kom. 693 
240 300. Zapraszamy wszystkich amatorów tenisa niezależnie 
od poziomu gry  wspólnie z rodzinami. Wszystkim gwarantujemy 
dobrą zabawę i moc  niezapomnianych wrażeń.

Rafał Kluba
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