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SŁOWO PREZESA

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za 
zaufanie, jakim zostałem obdarzony. Zdaję sobie spra-
wę jak trudnym i wymagającym zadaniem jest pełnienie 
funkcji Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, zwłaszcza  
kiedy poprzedni Prezesi tak dobrze pełnili swoją funk-
cję i tak wysoko zawiesili poprzeczkę swoim następcom.  
Serdecznie dziękuje im wszystkim za to, że obejmu-
ję Izbę w dobrej kondycji, dobrze spostrzeganą zarówno  
w środowisku lokalnym, jak i w całej Polsce. Mam nadzie-
ję, że również moja praca przyczyni się do dalszego  
rozwoju Naszej Izby i jeszcze bardziej wzmocni jej pozy-
cję. Ufam, że doświadczenie zdobyte przez dwanaście  
lat pracy w Samorządzie Lekarskim, pomoże mi spro-
stać Waszym oczekiwaniom i uczynić Naszą Izbę taką,  
jaką chcecie żeby była.
Od czasu kiedy z mapy zniknęło województwo biel-
skie, mamy za sobą już kilka prób likwidacji Naszej 
Izby, inicjatywy wychodziły z różnych gremiów,  
a zawsze koronnym argumentem był fakt, że teren 
naszego działania leży w obrębie dwóch województw.  
Zawsze jednak udawało nam się obronić przed tymi 
zakusami, głównie dzięki wsparciu Was, członków 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Mam nadzieję, że nie będzie  
już więcej odgórnych prób zamachu na naszą niezależ-
ność, jednak aby zawsze móc obronić się przed nimi 
musimy jeszcze mocniej utożsamiać się z Izbą. I ten cel  
chciałbym postawić sobie jako najważniejszy – żeby 
każdy lekarz i lekarz dentysta, członek Beskidzkiej 
Izby Lekarskiej, mówiąc i myśląc o Izbie mówił i myślał  
„Nasza Izba”. Czasami słyszę od kolegów lekarzy pytania  
– co tam słychać w waszej izbie? Wtedy zawsze prote-
stuję, pytam dlaczego waszej a nie naszej? Przecież Izba  
to nie biuro, struktury czy działacze, Izba to zgodnie z ideą 
samorządu wszyscy jej członkowie a głównym jej zadaniem 
jest im służyć i pomagać. 
Część lekarzy nie wie do końca jakie są zadania Izby, 
chociaż jest ich naprawdę bardzo dużo – począw-
szy od prowadzenia rejestru lekarzy, koordynowania  
staży, nadzorowania i organizowania szkolenia ustawiczne-
go po komisję etyki, odpowiedzialność zawodową i sądow-
nictwo lekarskie. W kolejnych numerach biuletynu będzie-
my próbować przybliżyć Wam kolejne zadania Izby.

Jedną z najważniejszych moim zdaniem działalności Izby  
jest organizacja kształcenia lekarzy. W Naszej Izbie 
prężnie działa Ośrodek Kształcenia Medycznego. 
 Organizujemy wiele szkoleń dla różnych grup leka-
rzy. Konieczne jest zwiększenie ilości szkoleń prak-
tycznych, dających lekarzom określone umiejęt-
ności. Chcemy również zwiększyć liczbę szkoleń 
organizowanych poza siedzibą Izby w oparciu o rejonowe  
szpitale. 
Konieczna jest ścisła współpraca między Izbą Lekarską 
a OZZL, Porozumieniem Zielonogórskim oraz inny-
mi organizacjami lekarskimi – wszyscy powinniśmy 
mówić jednym głosem w sprawach ważnych dla śro-
dowiska lekarskiego. Planujemy powołać stały Zespół  
złożony z przedstawicieli tych wszystkich organizacji, który 
będzie spotykał się regularnie. 
Należy mocno rozbudować stronę internetową izby, 
powinna być ona przyjazna i zawierać wszystkie najważ-
niejsze informacje potrzebne lekarzom. Chcielibyśmy 
zbudować bazę mailową lekarzy aby móc w szybki  
i tani sposób docierać do Was z wszystkimi ważny-
mi informacjami, komunikatami czy stanowiskami. Przy  
Naszej Izbie działa agencja ubezpieczeniowa, która co 
roku proponuje Wam najkorzystniejsze warunki ubezpie-
czenia OC, które możemy wynegocjować dzięki temu,  
że reprezentujemy dużą grupę zawodową. Gorąco 
zachęcam również do innej naszej oferty – ubezpie-
czenia Medochrona z ubezpieczeniem utraty możli-
wości zarobkowania, szczególnie istotnej dla lekarzy 
na umowach cywilno-prawnych (szczegóły oferty na  
stronie BIL). 
Na koniec jeszcze jedna ważna sprawa, powinniśmy szcze-
gólną opieką otoczyć lekarzy potrzebujących pomocy, 
czy to finansowej z powodu trudnej sytuacji materialnej, 
czy medycznej np. z powodu uzależnień a także naszych 
lekarzy seniorów, którym należy się nasz szczególny  
szacunek.

Pozdrawiam 
Klaudiusz Komor
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XXXII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY BIL

XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy 
Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej

 W dniu 14 grudnia 2013 roku odbył się kolej-
ny Okręgowy Zjazd Lekarzy BIL. Tym razem, ponie-
waż wybory delegatów przeprowadzone po raz pierw-
szy drogą korespondencyjną zakończyły się dużym 
sukcesem, zjazd musiał odbyć się poza siedzibą Izby 
ze względu na pojemność naszej sali wykładowej. 
Wybrano salę konferencyjną hotelu Dębowiec i ten wybór  
okazał się bardzo dobry – zjazd odbył się w bardzo kom-
fortowych i profesjonalnych warunkach. Był to zjazd bar-
dzo istotny – z jednej strony podsumowanie i podzięko-
wanie dla ustępujących organów poprzedniej kadencji, 
z drugiej wybory nowych organów izby na VII kadencję. 
Zjazd rozpoczął się o godzinie 9.00 częścią oficjalną. 
Tradycją zjazdów Naszej Izby stało się już to, że nie ma 
problemów z frekwencją i tym razem wynosiła ona ponad 
85%. Dopisali również goście na czele z Prezesem NRL 
Maciejem Hamankiewiczem i Panem Prezydentem Jackiem 
Krywultem. 
 Zjazd otworzyła ustępująca Prezes ORL Zyta 
Kaźmierczak-Zagórska. Przywitała przybyłych gości i dele-
gatów. Następnie dokonano wyboru Prezydium Zjazdu  
– Przewodniczącym Zjazdu wybrano Jacka Kossowskiego, 
zastępcami przewodniczącego – Bogdana Krupnika, 
Macieja Skwarnę i Beatę Jarczewską-Głośnicką, sekreta-
rzem Zjazdu została Małgorzata Potyralska a jej zastępcami 
Krystyna Cieślawska-Kłosińska, Agnieszka Gorgoń-Komor 
i Krystyna Małyska. Dalszą część Zjazdu poprowadził już 
jego Przewodniczący Jacek Kossowski. 
 Jako pierwsza głos zabrała Zyta Kaźmierczak-
Zagórska. Złożyła ona sprawozdanie z ubiegłej kadencji, 
która była bardzo dobra dla Naszej Izby wchodzącej w 
nową z mocną pozycją wśród innych izb. Podziękowała 
wszystkim kolegom oraz pracownikom izby za współpracę 
w ciągu dwóch kadencji a zapytana z sali obiecała, że nie 
zakończy swojej działalności w Samorządzie i będzie swoim 
doświadczeniem wspierać nowego prezesa. W następnej 
kolejności Pani Prezes dokonała wręczenia złotych znacz-
ków BIL – naszego najwyższego izbowego odznaczenia. 

W tym roku odznaczeni zostali:

Lek. Augustyn Jerzy
Lek. Betlej Janusz

Lek. Borysławski Olgierd
Lek. Byrdy Wacław

Dr n. med. Ciopała Mariusz
Lek. Franczyk Jan
Lek. Gołda Marek

Lek. stom. Gradowska Bogusława
Lek. stom. Hajzyk Danuta

Lek. Hebda Władysław
Lek. Jurczyk Krzysztof

Lek. Kaźmierczak-Zagórska Zyta 
Lek. Kołodziejczyk Dorota

Lek. Komor Klaudiusz
Lek. Kopeć Paweł

Lek. Kossowski Jacek
Lek. Krupnik Bogdan

Lek. Łoboda Konstanty
Lek. Mąsior Jarosław

Lek. stom. Michałowska-Gołda Magdalena
Lek. Piwowarczyk Radosław

Dr n. med. Potyralska Małgorzata
Dr n. med. Skwarna Jerzy
Dr n. med. Wróbel Józef
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 Zawsze w takich momentach istnieje 
potrzeba podsumowania dotychczasowych 
dokonań. Właśnie „dokonań”, bo nikt nie 

dopuszcza do siebie myśli o ewentualnym niepowodzeniu. 
Obie kadencje były niezwykle trudne. Najpierw chciano 
wykorzystać nowelizację ustawy o izbach lekarskich do zli-
kwidowania niektórych izb okręgowych, w tym Beskidzkiej, 
aby terytorialnie zrównać je z podziałem administracyjnym 
na województwa, a następnie zgotowano nam „pasztet” 
w postaci kilku ustaw, w tym najbardziej oprotestowaną 
Ustawę Refundacyjną, co zaangażowało nasze siły i środki, 
ostatecznie nie dając satysfakcjonujących efektów nasze-
go działania.
 Osobiście zawsze z wielką ostrożność używałam 
zaimka „ja”. Uważam, że działalność w korporacji to „my”, 
czyli wszyscy członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej, 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, Szefowie poszcze-
gólnych komisji problemowych, Szef Ośrodka Kształcenia i 
Pracownicy biura Izby. Ich zaangażowanie, profesjonalizm 
stanowią o wizerunku Izby.
 14 grudnia ubiegłego roku, podczas mojego 
wystąpienia na Okręgowym Zjeździe Wyborczym zwróci-
łam uwagę na fakt, iż Izba Lekarska nie może funkcjonować 
w oderwaniu od bieżących problemów, które dotykają leka-
rzy. Zgodnie z art.5 pkt 1 i 2 ustawy o Izbach Lekarskich:

„Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności: 

•	 ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich 
przestrzeganie; 

•	 sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym 
wykonywaniem zawodu lekarza „

Artykuł 5 ustawy o izbach lekarskich liczy jeszcze kilka-
dziesiąt punktów, które enumeratywnie wymienione są nie-
zwykle ważne, ale na tych dwóch pierwszych szczególnie 
się skupiłam, ponieważ w ostatnim okresie lekarze zostali 
postawieni w sytuacjach zagrażających podstawowym 
zasadom wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Wyzwania na najbliższą VII kadencję. 

•	 Czy lekarz może godzić się na pracę w każdych 
warunkach, w szczególności takich, które w jego oce-
nie prowadzą do istotnego pogorszenia jakości opieki i 
poziomu bezpieczeństwa pacjentów?

•	 Czy lekarz może przejmować odpowiedzialność za 
niedostatki w zakresie organizacji i zarządzania pod-
miotem leczniczym? 

Na te pytania jest tylko jedna odpowiedź, bo obowiązkiem 
lekarza i lekarza dentysty jest roztaczanie właściwej opieki 
lekarskiej nad pacjentem, natomiast rolą osób zarządzają-
cych podmiotem leczniczym jest zapewnienie personelowi 
medycznemu, w tym lekarzom, takich warunków pracy, w 
których będzie to możliwe.
•	 Kto odpowiada za to jak układają się relacje między 

lekarzami rodzinnymi a specjalistami, między lekarza-
mi praktykującymi poza szpitalami a szpitalnymi, mię-
dzy sektorem publicznym a prywatnym? 

•	 Kto uzurpuje sobie prawo do ograniczenia nam moż-
liwości wykonywania zawodu zgodnie z nakazami 
sumienia? 

Nie trzeba głowić się nad odpowiedzią, bo Konstytucja RP 

w art.53 ust. 1 stwierdza „każdemu zapewnia się wolność 
sumienia i religii”, również w rezolucji Rady Europy nr 1763 z 
dnia 7 października 2010r są zapisy o prawie do powołania 
się na klauzulę sumienia w ochronie zdrowia.
Następnie ważne pytania dotyczą młodych lekarzy, bo mło-
dy lekarz to taka „instytucja”, która posiadając uprawnienia 
lekarskie, nie może - z powodu braku specjalizacji - cieszyć 
się pełnią „praw” lekarskich i porusza się w nieco innej rze-
czywistości niż jego starsi koledzy – specjaliści.

A zatem: 
•	 Jak rozwiązać system pracy w podstawowym wymia-

rze i dyżurów lekarskich, aby nie zmuszać młodych 
lekarzy do pracy na umowach cywilnoprawnych, które 
w ich przypadku niosą duże niebezpieczeństwo? 

•	 Jakie kroki należy podjąć, aby relacja mistrz – uczeń 
nie była tylko w sferze pobożnych życzeń?

•	 Jak długo kwestia uregulowania sposobu wyboru 
kierownika specjalizacji, jego obowiązków, weryfika-
cji szkolenia specjalizacyjnego będzie przez Ministra 
Zdrowia „zbywana”? 

•	 Czy prowadzi się analizy zapotrzebowania na lekarzy o 
określonej specjalizacji? 

•	 Czy lukę pokoleniową można jeszcze odrobić? 
•	 Czy zmiany w kształceniu podyplomowym ułatwią przy-

znawanie akredytacji dla poszczególnych jednostek? 
•	 Czy ktokolwiek uwzględnia w kontraktowaniu posiada-

nie akredytacji przez jednostkę? 
Każdą dyskusję na powyższe tematy decydenci ucina-
ją stwierdzeniem, że ostatecznie o wszystkim decyduje 
Narodowy Fundusz Zdrowia, bo to on dysponuje finansami 
przeznaczonymi na ochronę zdrowia.
W sporze o refundację uczestniczą trzy strony lekarze, 
pacjenci i rząd. Teoretycznie interes pacjentów i lekarzy 
powinien być zbieżny. W tym trójkącie wyraźnie widać jak 
wiele narzędzi w ręku ma władza. Ustawia lekarzy i pacjentów 
przeciwko sobie. Oszczędności nałożone przez NFZ nakła-
dają koszty na pacjenta, a ryzyko oraz obowiązek orien-
towania się w skomplikowanych procedurach na lekarza. 
•	 Jak długo Narodowy Fundusz Zdrowia będzie faktycz-

nym kreatorem polityki zdrowotnej w Polsce? 
Moim zdaniem, rozwiązanie powyższych problemów, jak i 
nowych, które z pewnością pojawią się w najbliższym cza-
sie stanowić będzie o przyszłości lekarzy i lekarzy denty-
stów w Polsce. 
Pamiętajmy jednak, że już w starożytnych Indiach powstało 
trafne przysłowie opisujące lekarza: „Gdy się jest chorym to 
lekarz jest ojcem, gdy się wyzdrowiało – przyjacielem, gdy 
choroba przeszła i zdrowie powróciło – stróżem”. Minęło 
wiele setek lat, a oczekiwania w stosunku do nas, lekarzy, 
wcale nie zmieniły się.

Na forum internetowym  
znalazłam takie stwierdzenie:

„Pacjent chce mieć zaufanie do lekarzy, chce darzyć ich 
należnym autorytetem, wtedy wizyta u lekarza jest obarczo-
na mniejszym stresem, współpraca układa się łatwiej, bo 
podporządkowanie się zaleceniom osoby, którą darzymy 
szacunkiem i zaufaniem jest czymś prostym i naturalnym.”

Z koleżeńskim pozdrow1ieniem Zyta Kaźmierczak-Zagórska

PODSUMOWANIE KADENCJI 

Osiem lat, dwie kadencje po cztery lata  
- przeleciało jak z „bicza strzelił”. 
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UCHWAŁY
UCHWAŁA NR 1/VII/2013

XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2013 roku

w sprawie: regulaminu obrad XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego 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.) uchwala się, co następuje:

Rozdział I
Uczestnicy i goście Zjazdu

§ 1
1. W XXXII Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy zwanym w dalszej części regulaminu również 

„Zjazdem” uczestniczą z głosem stanowiącym 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 Przewodniczącego Zjazdu i jego dwóch 

zastępców oraz sekretarza i jego dwóch zastępców, tworzących Prezydium Zjazdu.
§ 6

Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków Prezydium:
1. czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu 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 sprawozdanie 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 kolejności zgłoszeń. Prezesowi Okręgowej 
Rady Lekarskiej, Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu 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. Przemówienie 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 jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.

2. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis przebiegu Zjazdu, a także w załącznikach – pełne teksty 
podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań oraz innych dokumentów Zjazdu.

3. 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.
4. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Prezydium Zjazdu większością głosów.

5. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek, uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu 
potwierdzają podpisami członkowie Prezydium Zjazdu.

6. 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 
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JACEK KOSSOWSKI

UCHWAŁA NR 2/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

w sprawie: porządku obrad XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego 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.) uchwala się , co następuje: 

§ 1
Ustala się następujący porządek obrad XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego 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.
6. Wystąpienia gości.

7. Dyskusja nad wystąpieniami.
Przerwa 15 minut

8. Komunikat Komisji Mandatowej.
9. Sprawozdania kadencyjne:

Sekretarza z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej BIL.
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej BIL.

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej. 
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

12. Uchwała w sprawie liczebności organów BIL i Okręgowej Komisji Wyborczej.
13. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady 

Lekarskiej oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
14. Informacja Komisji Wyborczej o trybie zgłaszania kandydatów na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej i 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz przeprowadzenia głosowania.
15. Zgłaszanie kandydatów do objęcia funkcji Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
16. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.

17. Przeprowadzenie głosowania nad wyborem Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

18. Informacja Komisji Wyborczej o trybie zgłaszania kandydatów i wyborów na członków Okręgowej Rady 
Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

19. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania na członków Okręgowej Rady Lekarskiej 
oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

20. Ogłoszenie wyników głosowania na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wyborów na stanowisko Prezesa 

Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
21. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

22. Wystąpienie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji.
23. Głosowanie nad kandydaturami na członków Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Przerwa obiadowa 
24. Ogłoszenie wyników głosowania na członków Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
oraz podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wyborów członków Okręgowej Rady Lekarskiej oraz członków 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
25. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania na członków Okręgowego Sądu 

Lekarskiego oraz Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
26. Informacja Komisji Wyborczej o trybie zgłaszania kandydatów i wyborów do Okręgowego Sądu 

Lekarskiego oraz na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
27. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz na Zastępców Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
28. Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków.

29. Głosowanie nad kandydaturami do Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz na Zastępców Okręgowego 
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UCHWAŁA NR 13/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru na stanowisko  
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji 2013-2017.

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z 
późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1

XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na stanowisko 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji 2013-2017 została wybrana  

kol. Dorota Orlicka.

§ 2

Wyboru, o którym mowa w § 1, dokonano zgodnie z 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, z późniejszymi zmianami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

UCHWAŁA NR 14/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru na członków Okręgowej Rady Lekarskiej  
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017.

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.) uchwala się , co następuje: 

§ 1

XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na członków 
Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

1. Betlej Janusz
2. Fender Bogdan

3. Firlej-Dobrzańska Jolanta
4. Gradowska Bogusława

5. Gwinner Robert
6. Jarczewska-Głośnicka Beata
7. Kaźmierczak-Zagórska Zyta

8. Kołodziej Grzegorz
9. Kossowski Jacek

10. Krawczyk Andrzej
11. Krupnik Bogdan

12. Małyska Krystyna 
13. Miodońska Barbara

14. Pardela-Gilowska Teresa
15. Pasz Adam

16. Piwowarczyk Radosław
17. Potyralska Małgorzata

18. Skwarna Maciej
19. Szatan Tomasz

20. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna
21. Trafiał Marek
22. Watoła Piotr

§ 2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z 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.
§ 3

Zgodnie z uchwałą nr 11/VII/2013 XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej z dnia 14 grudnia 2013 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej wybrany został dr Klaudiusz Komor.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

UCHWAŁA NR 15/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej  
Beskidzkiej  Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017.

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.) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na członków 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. Byrdy Wacław
2. Frączek Michał
3. Hadrian Artur

4. Hajzyk Danuta 
5. Hebda Władysław

§ 2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z 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 odwoływa-
nia członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

UCHWAŁA NR 16/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 11/VII/2013 XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej z dnia 14 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia  liczby członków organów Beskidzkiej Izby Lekar-
skiej, Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Wyborczej.

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.) uchwala się, co następuje: 

§ 1
W § 1 uchwały Nr 11/VII/2013 XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
z dnia 14 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia liczby członków organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Zastęp-
ców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Wyborczej wprowadza 

się następującą zmianę:
pkt 3 w brzmieniu:

„3. Okręgowy Sąd Lekarski - 20 członków, w tym 16 lekarzy oraz 4 lekarzy dentystów;”
otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Okręgowy Sąd Lekarski – 21 członków, w tym 17 lekarzy oraz 4 lekarzy dentystów;”
§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 11/VII/2013 XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 14 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia liczby członków organów Be-

skidzkiej Izby Lekarskiej, Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej 
Komisji Wyborczej nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

UCHWAŁA NR 17/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy  VII kadencji 2013-2017.

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.) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza,  

iż na Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. Firlej-Dobrzańska Jolanta

2. Jarczewska-Głośnicka Beata
3. Kaźmierczak-Zagórska Zyta

4. Komor Klaudiusz
5. Krawczyk Andrzej
6. Małyska Krystyna
7. Skwarna Maciej

8. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna
9. Watoła Piotr

§ 2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z 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 odwoływa-
nia członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI
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UCHWAŁA NR 18/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru członków Okręgowej Komisji Wyborczej  
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017.

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.) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na członków 

Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. Baścik Zuzanna

2. Chwastek Renata
3. Firczyk Piotr

4. Firlej-Dobrzańska Jolanta
5. Gołda Marek

6. Gradowska Bogusława
7. Grygoruk Dariusz

8. Hadrian Artur
9. Hajzyk Danuta

10. Hebda Władysław
11. Jarczewska-Głośnicka Beata
12. Kaźmierczak-Zagórska Zyta

13. Kołodziej Grzegorz
14. Komor Klaudiusz
15. Kossowski Jacek
16. Krawczyk Andrzej
17. Krupnik Bogdan
18. Mąsior Jarosław

19. Miodońska Barbara
20. Pasz Adam

21. Pierzchała Krystyna
22. Piwowarczyk Radosław
23. Potyralska Małgorzata

24. Trafiał Marek

§ 2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z 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 odwoływa-
nia członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

UCHWAŁA NR 19/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru członków Okręgowego Sądu Lekarskiego  
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017.

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.) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na członków 

Okręgowego Sądu Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. Augustyn Jerzy
2. Bartecki Olgierd

3. Borysławski Olgierd
4. Gorgoń-Komor Agnieszka

5. Hałat-Szafran Maria
6. Hańderek Wiesław

7. Jafernik-Stachura Edyta
8. Karasińska Izabela
9. Kluczyńska Janina

10. Kocurek-Fordey Janina
11. Kołodziejczyk Dorota

12. Kopeć Paweł
13. Kraus Rafał

14. Łoboda Konstanty
15. Najmiec-Byrska Bożena

16. Pliszek Krzysztof
17. Sobol Marek

18. Wójcikiewicz Tomasz
19. Wróbel Józef

20. Zuber-Fabia Lidia
21. Zygulski Ireneusz

§ 2
Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z 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 odwoływa-
nia członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

UCHWAŁA NR 20/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej  VII kadencji 2013-2017.

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.) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza, iż na Za-
stępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej  

VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

SEKRETARZ 
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

JACEK KOSSOWSKI

1. Balwierz Paweł
2. Baścik Zuzanna

3. Cieślawska-Kłosińska Krystyna
4. Ciopała Mariusz

5. Gołda Marek
6. Gryczka Tomasz

7. Klima Anna

8. Kowalski Marcin
9. Lipiński Marek

10. Mąsior Jarosław
11. Niegowska Dorota

12. Poliszuk-Konopek Agnieszka
13. Turaj Witold

14. Zamarska-Szczypka Dorota
§ 2

Wyboru, o którym mowa w § 1 dokonano zgodnie z 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 odwoływa-
nia członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

APEL NR 3/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Okręgowej Rady 
Lekarskiej o opracowanie i niezwłoczne wdrożenie zasad polityki „PR” w celu poprawy wizerunku lekarzy i izb lekarskich.

SEKRETARZ 
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JACEK KOSSOWSKI

APEL NR 4/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej, o ponowne 
podjęcie starań mających na celu zniesienie limitów punktów edukacyjnych możliwych do uzyskania w jednym 

okresie rozliczeniowym w poszczególnych formach aktywności.

SEKRETARZ 
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JACEK KOSSOWSKI

APEL NR 5/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty dotyczącej umożliwienia lekarzom zatrudniania w indywidualnej praktyce lekarskiej innych lekarzy.

SEKRETARZ 
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JACEK KOSSOWSKI

APEL NR 2/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje Okręgowej Rady Lekarskiej o zapewnienie 
ochrony prawnej lekarzom w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

SEKRETARZ 
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JACEK KOSSOWSKI

APEL NR 1/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie inicja-
tywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie zmiany w ustawie o izbach lekarskich znoszącej ograniczenie 
liczby kadencji następujących po sobie,  pełnionych na stanowiskach Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej i Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w celu umożliwienia dłuższego pełnienia tych funkcji.

SEKRETARZ 
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JACEK KOSSOWSKI



17BIULETYN  INFORMACYJNY

UCHWAŁY

APEL NR 6/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Posłów i  Senatorów RP, Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o ustawowe gwarancje bezpieczeń-
stwa danych wrażliwych na każdym szczeblu gromadzenia i przetwarzania oraz udostępniania dokumentacji 

medycznej pacjenta na e-platformie.

SEKRETARZ 
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JACEK KOSSOWSKI

APEL NR 7/VII/2013
XXXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 roku

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej domaga się od Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Infrastruktury i Cyfryzacji zapewnienia refundacji wydatków poniesionych przez lekarzy przy wprowadzaniu 

obowiązkowej informatyzacji wszystkich podmiotów objętych ustawą.

SEKRETARZ 
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JACEK KOSSOWSKI

UCHWAŁA Nr 8/VII/2013
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ  

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: ustalenia liczebności oraz składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017    

Na podstawie art. 25 pkt 9 oraz 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich  
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się, iż w skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji 2013-2017 wchodzić będzie 9 

(dziewięć) osób, w tym 7 (siedmiu) lekarzy i 2 (dwóch) lekarzy dentystów, w tym:
1. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej,

2. 3 (trzech) Wiceprezesów Okręgowej Rady Lekarskiej, w tym 2 (dwóch) lekarzy i 1 (jeden) lekarz dentysta,
3. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej,

4. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej,
5. Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej,

6. 2 (dwóch) Członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

SEKRETARZ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

UCHWAŁA Nr 9/VII/2013
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ  

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: ustalenia liczby lekarzy dentystów w Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017

Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich  
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się, iż w skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji 2013-2017  
wchodzić będzie 2 lekarzy dentystów, w tym Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarzy.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/VII/2013
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ  

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej w sprawie ustalenia liczebności oraz składu Prezydium Okręgowej 

Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017    

SEKRETARZ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

UCHWAŁA Nr 11/VII/2013
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ  

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: powołania komisji i zespołów problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
 

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z 
późn. zm.) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącz-
nik do uchwały nr 15/VI/2011 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 9 kwietnia 
2011 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby 

Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§ 1

Powołuje się następujące komisje i zespoły problemowe:
1. Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

2. Komisja ds. Praktyk Zawodowych
3. Komisja Etyki

4. Komisja Kształcenia Medycznego
5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

6. Komisja Stomatologiczna
7. Komisja Konkursowa
8. Komisja Finansowa
9. Komisja Socjalna

10. Zespół ds. Lekarzy Seniorów
11. Zespół ds. Młodych Lekarzy

12. Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej
13. Zespół ds. Lekarzy POZ
14. Zespół ds. Lekarzy AOS

15. Zespół ds. Lekarzy zatrudnionych w szpitalach
16. Zespół ds. Uzdrowisk

17. Zespół ds. kontraktowania usług medycznych
18. Zespół ds. Lekarzy zatrudnionych w systemie ratownictwa

19. Zespół ds. Pomocy prawnej lekarzom
§ 2

Składy Komisji, w tym Przewodniczący Komisji zostaną ustalone na podstawie odrębnych uchwał.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

UCHWAŁA Nr 12/VII/2013
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ  

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia składu Komisji ds. Rejestracji Lekarzy.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) oraz § 28 Uchwały nr 30/10/VI/ Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza 
dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się następujący skład Komisji ds. Rejestracji Lekarzy powołanej na podstawie uchwały nr 11/
VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie 

powołania komisji i zespołów problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej:
Przewodniczący Komisji - kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska

Członkowie Komisji - kol. Krystyna Małyska
                                    kol. Grzegorz Kołodziej

                                         kol. Małgorzata Potyralska 

Na podstawie art. 25 pkt 9 oraz 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 
219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 1 uchwały Nr 8/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 grudnia 2013 

roku w sprawie ustalenia liczebności oraz składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej VII kadencji 2013-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zdanie w brzmieniu: „Ustala się, iż w skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji 2013-2017 
wchodzić będzie 9 (dziewięć) osób, w tym 7 (ośmiu) lekarzy i 2 (dwóch) lekarzy dentystów,  

w tym:” otrzymuje nowe brzmienie:    

„Ustala się, iż w skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji 2013-2017 wchodzić będzie 10 
(dziesięć) osób, w tym 8 (ośmiu) lekarzy i 2 (dwóch) lekarzy dentystów, w tym:”

2) § 1 pkt 6 w brzmieniu:
„6. 2 (dwóch) członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.”

otrzymuje nowe brzmienie: 
„6. 3 (trzech) członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.”

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały Nr 8/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z 
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia liczebności oraz składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017 nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR 33/VII/2013
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej  w 2014 roku. 
Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U.  

Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 
w 2014 roku:

1. 24 styczeń 2014 r., 
2. 14 luty 2014 r., 

3. 7 marzec 2014 r., 
4. 25 kwiecień 2014 r., 

5. 23 maj 2014 r., 
6. 27 czerwiec 2014 r., 
7. 12 wrzesień 2014 r., 

8. 17 październik 2014 r. 
9. 21 listopad 2014 r.

10. 12 grudzień 2014r.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ 

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

SEKRETARZ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

UCHWAŁA Nr 13/VII/2013
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ  

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-2017    

Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 
219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Stwierdza się wybór Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji 2013-

2017 w następującym składzie:
1. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej -  kol. Klaudiusz Komor
2. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej -  kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
3. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej -  kol. Beata Jarczewska-Głośnicka
4. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej -  kol. Maciej Skwarna
5. Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej -  kol. Grzegorz Kołodziej
6. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej -  kol. Małgorzata Potyralska
7. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Bogusława Gradowska
8. Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska
9. Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej -  kol. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
10. Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej -  kol. Andrzej Krawczyk

§ 2
Wyboru, o którym mowa w § 1, dokonano zgodnie z 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, z późniejszymi zmianami.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

§ 2
Ustala się, że Komisja będzie realizować zadania oraz będzie działać zgodnie z przepisami Uchwały nr 

30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
w sprawach przyzwania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru 

lekarzy i lekarzy dentystów. 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBWIESZCZENIE
 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

XXXII  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY 

Beskidzkiej  Izby Lekarskiej w Bielsku - Białej
z dnia 14 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów:

1. Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej,
2. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

3. Członków Okręgowej Rady Lekarskiej,

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ 
KOMISJI WYBORCZEJ

dr n. med. Andrzej Krawczyk

4. Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
5. Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego,
6. Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
7. Członków Okręgowej Komisji Wyborczej,

8. Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z 
późn. zm.) oraz § 30 ust. 2 regulaminu  wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach  
i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wy-
borów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia  
29 stycznia 2010r. 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 obwieszcza się, co następuje:

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołów Komisji Wyborczej XXXII Sprawozdawczo–
Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 14 grudnia 2013r.  

ogłasza się, że:

1. Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej został wybrany na okres VII kadencji 2013-2017:
Klaudiusz Komor

2. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został wybrany na okres VII kadencji 2013-2017:
Dorota Orlicka

3. Na członków  Okręgowej Rady Lekarskiej zostali wybrani na okres VII kadencji  2013-2017:
1. Betlej Janusz

2. Fender Bogdan
3. Firlej-Dobrzańska Jolanta
4. Gradowska Bogusława

5. Gwinner Robert
6. Jarczewska-Głośnicka Beata
7. Kaźmierczak-Zagórska Zyta

8. Kołodziej Grzegorz
9. Kossowski Jacek

10. Krawczyk Andrzej
11. Krupnik Bogdan

12. Małyska Krystyna 
13. Miodońska Barbara

14. Pardela-Gilowska Teresa
15. Pasz Adam

16. Piwowarczyk Radosław
17. Potyralska Małgorzata

18. Skwarna Maciej
19. Szatan Tomasz

20. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna
21. Trafiał Marek
22. Watoła Piotr

4. Na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostali wybrani na okres VII kadencji 
2013-2017:

1. Balwierz Paweł
2. Baścik Zuzanna

3. Cieślawska-Kłosińska Krystyna
4. Ciopała Mariusz

5. Gołda Marek
6. Gryczka Tomasz

7. Klima Anna

8. Kowalski Marcin
9. Lipiński Marek

10. Mąsior Jarosław
11. Niegowska Dorota

12. Poliszuk-Konopek Agnieszka
13. Turaj Witold

14. Zamarska-Szczypka Dorota

5. Na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego zostali wybrani na okres VII kadencji  2013-2017:
1. Augustyn Jerzy
2. Bartecki Olgierd

3. Borysławski Olgierd
4. Gorgoń-Komor Agnieszka

5. Hałat-Szafran Maria
6. Hańderek Wiesław

7. Jafernik-Stachura Edyta
8. Karasińska Izabela
9. Kluczyńska Janina

10. Kocurek-Fordey Janina
11. Kołodziejczyk Dorota

12. Kopeć Paweł
13. Kraus Rafał

14. Łoboda Konstanty
15. Najmiec-Byrska Bożena

16. Pliszek Krzysztof
17. Sobol Marek

18. Wójcikiewicz Tomasz
19. Wróbel Józef

20. Zuber-Fabia Lidia
21. Zygulski Ireneusz

6. Na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani na okres VII kadencji  2013-2017:

1. Byrdy Wacław
2. Frączek Michał
3. Hadrian Artur

4. Hajzyk Danuta 
5. Hebda Władysław

7. Na członków Okręgowej Komisji Wyborczej zostali wybrani na okres VII kadencji  2013-2017:
1. Baścik Zuzanna

2. Chwastek Renata
3. Firczyk Piotr

4. Firlej-Dobrzańska Jolanta
5. Gołda Marek

6. Gradowska Bogusława
7. Grygoruk Dariusz

8. Hadrian Artur
9. Hajzyk Danuta

10. Hebda Władysław
11. Jarczewska-Głośnicka Beata
12. Kaźmierczak-Zagórska Zyta

13.  Kołodziej Grzegorz
14. Komor Klaudiusz
15. Kossowski Jacek
16. Krawczyk Andrzej
17. Krupnik Bogdan
18. Mąsior Jarosław

19. Miodońska Barbara
20. Pasz Adam

21. Pierzchała Krystyna
22. Piwowarczyk Radosław
23. Potyralska Małgorzata

24. Trafiał Marek

8. Na Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy zostali wybrani na okres VII kadencji  2013-2017:

1. Firlej-Dobrzańska Jolanta
2. Jarczewska-Głośnicka Beata
3. Kaźmierczak-Zagórska Zyta

4. Komor Klaudiusz
5. Krawczyk Andrzej
6. Małyska Krystyna
7. Skwarna Maciej

8. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna
9. Watoła Piotr
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UCHWAŁY

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ 

Beskidzkiej  Izby Lekarskiej w Bielsku - Białej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów:
1. Wiceprezesów Okręgowej Rady Lekarskiej,

2. Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej,
3. Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej,

4. Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej,
5. Członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z 
późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 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, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. 
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 

obwieszcza się, co następuje:

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołów Komisji Wyborczej   Okręgowej Rady 
Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 grudnia 2013r. ogłasza się, że:

1. Wiceprezesami Okręgowej Rady Lekarskiej zostali wybrani na okres VII kadencji 2013-2017:

1. Beata Jarczewska - Głośnicka
2. Zyta Kaźmierczak - Zagórska

3. Maciej Skwarna

2. Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej została wybrana na okres VII kadencji 2013-2017:

Małgorzata Potyralska
 

3. Zastępcą Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej została wybrana na okres VII kadencji  2013-2017:

Bogusława Gradowska

4. Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej został wybrany na okres VII kadencji 2013-2017:

Grzegorz Kołodziej

5. Na Członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej zostali wybrani na okres VII kadencji  2013-2017:

1. Jolanta Firlej-Dobrzańska
2. Andrzej Krawczyk

3. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ 
KOMISJI WYBORCZEJ

dr n. med. Andrzej Krawczyk

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

Beskidzkiej  Izby Lekarskiej w Bielsku - Białej
z dnia 3 stycznia 2014 r.

o wynikach wyborów:
1. Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego,

2. Wiceprzewodniczących Okręgowego Sądu Lekarskiego,
3. Pierwszego Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
4. Drugiego Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z 
późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 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, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. 
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 

obwieszcza się, co następuje:

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołów Komisji Wyborczej   Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej z dnia 3 stycznia 2014r. ogłasza się, że:

1. Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego został wybrany na okres VII kadencji 2013-2017:
Krzysztof Pliszek

2. Wiceprzewodniczącymi Okręgowego Sądu Lekarskiego zostali wybrani na okres VII kadencji 2013-2017:

1. Wiesław Hańderek
2. Józef Wróbel

 
3. Pierwszym Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej został wybrany na okres  

VII kadencji  2013-2017:
   Mariusz Ciopała

4. Drugim Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej został wybrany na okres VII 
kadencji 2013-2017:

  Tomasz Gryczka

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ 
KOMISJI WYBORCZEJ

dr n. med. Andrzej Krawczyk

UWAGA!
OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY

Beskidzka Izba Lekarska przypomina o obowiązkach sprawoz-
dawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2013 oraz o 
obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej 
działalności i pracujących w praktykach lekarzy i lekarzy dentystów. 
•	 MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wyko-

nujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku 
do 28 lutego 2014 r. za rok 2013); 

•	 MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w pod-
miotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe 
- raz w roku do 28 lutego 2014 r. za rok 2013); 

•	 MZ-ll - sprawozdanie o działalności i pracujących w podsta-
wowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; (obowiązkowe - raz 
w roku do 30 marca 2014 r. z danymi za rok 2013; praktyki 
zawodowe udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowot-
nych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach 
kontraktu z NFZ); 

•	 MZ-12 sprawozdanie o działalności pracujących w ambula-
toryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej; (obowiązkowe 
- raz w roku do l kwietnia 2014 r. za rok 2013; praktyki zawo-
dowe udzielające ambulatoryjnych specjalistycznych świad-
czeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ); 

•	 MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-
-wenerologicznej; (obowiązkowe - raz w roku do 28 lutego 
2014 r. z danymi za rok 2013; praktyki zawodowe udzielające 
ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową); 

•	 MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa 
ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji 
psychoaktywnych (obowiązkowe - raz w roku do 28 lutego 
2014 r. z danymi za rok 2013; praktyki zawodowe udzielające 
ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
w zakresie zdrowia psychicznego); 

•	 MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia 
środowiskowego/ domowego; (obowiązkowe raz w roku do 15 
lutego 2014 r. z danymi za rok 2013; praktyki zawodowe udzie-
lające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdro-
wotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego ). 

Jednocześnie informujemy, że realizacji obowiązku statystyczne-
go należy dokonać w Systemie Statystyki Resortowej Ministra 
Zdrowia (SSRMZ) znajdującym się pod adresem: https://ssrmz.
csioz.gov.pllinfo.html. W związku, z czym podmioty wykazujące 
działalność leczniczą, a do tej pory niezarejestrowane zobowiąza-
ne są do rejestracji w ww. systemie. Dla podmiotów o liczbie pra-
cujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie 
danych na formularzach MZ w formie papierowej do Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 
40-032 Katowice lub Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych: 
•	 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  

http://www.katowice.uw.gov.pllwdznnsoVSprawozdaw-
czość_statystyczna.html– 

•	 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  
http://www.krakow.uw.gov.pl/default.
aspx?page=statystyka_medyczna

•	 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 
Warszawie http://www.csioz.gov.pllstatystyka.php 

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wyni-
ka z przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o staty-
styce publicznej (t.j, Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późno zm.),  
art. 56 wymienionej ustawy mówi: „Kto wbrew obowiąz-
kowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo 
udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym 
badaniu statystycznym podlega grzywnie”, nierzetelne lub  
nieterminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych 
zagrożone jest również zastosowaniem sankcji, wynikają-
cych z cytowanej wyżej ustawy.
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Projekt powstał z myślą o rozwijaniu społecznej świado-
mości i wrażliwości wobec zjawiska przemocy w rodzinie, promo-
wania wartości rodzinnych, relacji opartych na konstruktywnych 
formach rozwiązywania konfliktów i metod wychowawczych wyklu-
czających używanie przemocy. Świadomość istnienia przemocy 
w rodzinie przy powszechnym pragnieniu, by świat widzieć jako 
miejsce panowania sprawiedliwości i porządku, w którym dom i 
rodzina są ostoją miłości i bezpieczeństwa, powodować może głę-
bokie poczucie frustracji. To wieloaspektowe zjawisko jest jednak 
faktem, istnieje tak długo jak sama rodzina. 

Opublikowany 20 czerwca 2013r. raport Światowej Or-
ganizacji Zdrowia pokazuje, że przemoc wobec kobiet jest zjawi-
skiem powszechnym w każdym rejonie świata. Większość ofiar  
zachowania przemocowe spotyka w ich własnym domu, nie-
zależnie od szerokości geograficznej. Raport zawiera glo-
balne dane o przemocy wobec kobiet, które wskazują na to,  
iż 35% kobiet doświadcza w życiu przemocy fizycznej bądź 
seksualnej, a 30% kobiet – przemocy ze strony partnera. 
Według raportu 38% przypadków agresji ze strony partnera 
kończy się śmiercią kobiet. Z badań wynika także, iż w na-
szej części Europy przemocy ze strony partnera doświadcza  
co czwarta kobieta.1 

Dane policyjne zbierane w Polsce w oparciu o procedu-
rę „Niebieskie Karty” pokazują, że corocznie Policja podejmuje 
interwencję w około 80-90 tysięcy przypadków przemocy do-
mowej, a sądy skazują za przestępstwo z art. 207 § 1 kk około  
15.000 osób. 2

Wyniki badań pn. „Ogólnopolska diagnoza problemu 
przemocy wobec dzieci”, przeprowadzonych przez Dział Ba-
dawczy Fundacji „Dzieci Niczyje” we współpracy z instytutem 
Millward Brown w 2012r. pokazały, iż 18% nastolatków było  
świadkami przemocy domowej a 6% dzieci doświadczyło zanie-
dbania. Z badań przeprowadzonych w Polsce w 2007r. przez 
TNS OBOP pn. „Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzi-
nie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu  
przemocy w rodzinie” wynika, że dwie trzecie (64%) Polaków 
zna w swoim otoczeniu, sąsiedztwie rodziny, o których słyszeli 
lub wiedzą, że dochodzi w nich do różnych form przemocy, a co 
trzeci Polak (36%) doświadczył przemocy od członka rodziny.  
Większość osób z tej grupy było ofiarami przemocy kilkakrot-
nie i kolejne akty przemocy miały miejsce przed upływem 12 
miesięcy od pierwszego zdarzenia. Bycie ofiarą przemocy naj-
częściej potwierdzały kobiety (39%). Najbardziej rozpowszech-
nioną formą przemocy, jak okazało się podczas ww. badań, była  
przemoc psychiczna (31%) i fizyczna (17%). Ponadto, co 

piąty Polak był sprawcą przemocy wobec członków swojej 
rodziny. Sprawcy przemocy z gospodarstw domowych, w 
których są dzieci do lat 18, częściej, niż gdy dzieci nie ma, 
przewidują ponowne zastosowanie przez siebie przemocy 
psychicznej (63% wobec 44%) oraz fizycznej (58% wobec 
23%). Świadczy to o tym, że na przemoc szczególnie narażone  
są dzieci.

W Polsce rozpoczęto mówić publicznie o zjawisku 
przemocy w rodzinie dopiero w latach 90. XX wieku, a obecnie 
coraz więcej wiemy o mechanizmach nim rządzących. W per-
spektywie moralnej i prawnej najważniejsze jest samo potępienie 
aktów przemocy, ochrona osoby krzywdzonej i sprawiedliwe  
ukaranie sprawcy. Człowiek doświadczający przemocy nie 
może być za nią obwiniany i ma prawo się bronić. Przyjęcie tej 
perspektywy jest szczególnie użyteczne w udzielaniu osobom 
doznającym przemocy pomocy prawnej oraz wsparcia i doraźnej  
pomocy psychologicznej w kryzysie. Perspektywa moralna nie 
może zastąpić jednak perspektywy psychologicznej, pozwa-
lającej zrozumieć złożoność zjawiska przemocy w rodzinie, 
uleganie i stosowanie jej oraz zaplanować doświadczenia 
umożliwiające zmiany. Ważna jest świadomość istnienia obu 
perspektyw i umiejętność rozdzielania ich przez profesjonalistów. 
W odróżnieniu od obu dotychczas przedstawionych, aspekt 
społeczny przemocy w rodzinie ukazuje zawarte w obyczajach 
i postawach mity i stereotypy społeczne mogące przemocy  
sprzyjać lub ją wzmacniać. Perspektywa ta jest również moto-
rem organizowania sił społecznych w systemie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. W poszukiwanie skutecznych form zapo-
biegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomaganie 
osobom pokrzywdzonym i pracę z osobami ją stosującymi, 
angażuje się wielu profesjonalistów i wolontariuszy, organizacji 
pozarządowych oraz organów administracji rządowej i samorzą-
dowej. Działania w tej sprawie realizowane na terenie Bielska-
-Białej - miasta na prawach powiatu, wynikają z przepisów prawa  
(m.in. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie  
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Nie-
bieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245)), zobowiązujących 
do realizowania obowiązujących aktualnie, przyjętych uchwa-
łami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, „Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie na lata 2010-2013”, a także „Miejskiego 
Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących  
Przemoc w Rodzinie na lata 2010-2013”.

Rodzina w relacjach bez przemocy
W tegorocznej edycji otwartego konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek  
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Minister Pracy  
i Polityki Społecznej zlecił Gminie Bielsko-Biała realizację w okresie od 12 sierpnia do 31 grudnia br.  
zadania publicznego pn. „Rodzina w relacjach bez przemocy – profilaktyczno-edukacyjny program za-
pobiegania zjawisku przemocy w rodzinie w Bielsku-Białej”, przekazując dotację na ten cel w wysokości  
74.000,00 zł. Projekt ten realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy udzia-
le powołanego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania  
Przemocy w Rodzinie.
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Prezydent Miasta Bielska-Białej powołał 27 lipca 2011r. na 
okres 4 lat Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Bielsku-Białej, w którego skład wchodzi 18 członków, 
będących przedstawicielami bielskich placówek pomocy społecznej 
(Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Podbe-
skidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, Śro-
dowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej, Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej), a także Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, Sądu Rejonowego w Bielsku-Bia-
łej, Prokuratur Rejonowych z siedzibami na terenie Bielska-Białej, 
bielskiej oświaty, służby zdrowia i Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, a także organizacji pozarządowych  
– Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż oraz Bielskiego Stowarzyszenia 
Artystycznego „Teatr Grodzki”. W skład członków Zespołu wchodzi 
także przedstawiciel Kurii Diecezjalnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

Powołanie Zespołu przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
poprzedziło zawarcie Porozumień między Prezydentem Miasta a 
podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. 
Ustawowym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowa-
nie działań podmiotów należących do sfery pomocy społecznej, 
Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Pro-
kuratury oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowiskach za-
grożonym przemocąw rodzinie mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych 
przemocą w rodzinie, rozpowszechnienie informacji o instytucjach, 
osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokal-
nym, a także inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 
przemoc w rodzinie. Zespół brał udział w przygotowaniu programu 
zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie pn. „Rodzina w rela-
cjach bez przemocy”, realizowanego w 2013r. w Bielsku-Białej na 
zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Projekt poza rozwija-
niem społecznej świadomości i wrażliwości wobec zjawiska prze-
mocy w rodzinie oraz promowania wartości rodzinnych, ma na celu 
zdiagnozowanie skali aktualnego zagrożenia rodzin przemocą na 
terenie Gminy Bielsko-Biała, zbadanie postaw społecznych miesz-
kańców Bielska-Białej z tym zjawiskiem związanych oraz dostęp-
ności do przedsięwzięć profilaktycznych i instytucji przeciwdziała-
jących temu zjawisku na terenie Miasta, a także zapotrzebowania 
na dodatkowe formy interwencji, pomocy, wsparcia i psychoterapii.

Ponadto w ramach realizowanego projektu zapewniono ro-
dzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętym 
problemem bezdomności, zagrożonym wystąpieniem przemocy, 
dostępu do programu profilaktyczno-edukacyjnego mającego na 

celu specjalistyczną pomoc w zakresie promowania i wdrażania 
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci, 
sposobów kształtowania właściwych relacji między członkami 
rodziny oraz kształtującego u dzieci umiejętności niezbędne w 
prawidłowym rozwoju osobistym i społecznym, w szczególności 
dotyczące poczucia własnej wartości, konstruktywnej komunikacji 
interpersonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kry-
zysowych, m.in. w sytuacjach rozpadu rodziny i bezdomności, a 
także rozwiązywania konfliktów bez przemocy. W listopadzie br. 
dobiega końca realizacja dwóch elementów projektu: programu 
podnoszenia kompetencji rodzicielskich dla kobiet zagrożonych 
problemem bezdomności wraz ze spotkaniami dla ich dzieci w 
dwóch grupach wiekowych oraz diagnozy społecznej bielszczan w 
zakresie postaw wobec zjawiska przemocy w rodzinie i zagrożeń 
z nim związanych. 

Ostatnia część programu to konferencja pn. „Rodzina w 
relacjach bez przemocy”, którą  zaplanowano na 18 grudnia br. 
Zaproszono do udziału w niej m.in. przedstawicieli Wydziału Poli-
tyki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przedstawicieli obu 
Prokuratur Rejonowych w Bielsku-Białej, Komendanta Miejskiego 
Policji w Bielsku-Białej, Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Beskidzkiej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, przedstawicieli Bielskiej 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, przedstawicieli 
placówek pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, Śląskiej 
Fundacji Błękitny Krzyż oraz innych instytucji i organizacji po-
zarządowych systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 
Bielsku-Białej. Podczas konferencji mają zostać przedstawione 
wyniki diagnozy społecznej nt. zagrożenia zjawiskiem przemocy 
w rodzinie na terenie miasta, „dobre praktyki” w zakresie zapobie-
gania negatywnym zjawiskom przemocy w rodzinie, a w szczegól-
ności ewaluacja programu podnoszenia kompetencji rodzicielskich 
realizowanego dla kobiet zagrożonych problemem bezdomnościi 
przemocy wraz ze spotkaniami dla dzieci. Konferencja ma być 
również okazją do spotkania przedstawicieli bielskich instytucji i 
organizacji działających na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz zacieśnienia ich współpracy. Chodzi o 
to by objąć działaniem cały system rodzinny, uwikłany w przemoc: 
osoby pokrzywdzone, stosujące przemoc i świadków przemocy w 
rodzinie. Kluczem do istoty pomagania osobom pokrzywdzonym 
przemocą w rodzinie jest słowo „moc”, stanowiące część dwóch 
podstawowych pojęć w tym obszarze: przemoc i pomoc. Przemoc 
odbiera osobom doznającym przemocy moc, natomiast pomoc 
zmierzać powinna do odbudowania konstruktywnej mocy osobistej 
i kompetencji osoby pokrzywdzonej przemocą w rodzinie.

Złożona natura tego zjawiska sprawia, że żadna z instytucji 
w pragmatyce swoich działań nie jest w stanie wypracować sama 
strategii i metod interwencyjnych gwarantujących przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie. Co więcej, działania wybiórcze, nie obejmu-
jące całego systemu rodzinnego i prowadzone przez różne osoby, 
instytucje i organizacje bez porozumienia i współdziałania między 
nimi, przyczynić się mogą do wtórnej wiktymizacji osób doznają-
cych przemocy i wydłużać, a nawet uniemożliwiać proces zatrzy-
mania przemocy. Starania Miasta służyć mają zatem rozwojowi 
zintegrowanego, interdyscyplinarnego, systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, służącemu zwiększeniu skuteczności i do-
stępności pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą, tak aby dom 
i rodzina były miejscem, w którym wszyscy czują się bezpiecznie.
1 M. M.Pawłowska: Przemoc wobec kobiet jak epidemia. W: „Niebieska Linia” Nr 5/88/2013,  
Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2013, 
2 D.Jaszczak-Kuźmińska, K.Michalska: Zespoły interdyscyplinarne. Procedura „Niebieskie Karty”,  
Wydawnictwo edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2012
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