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Klaudiusz Komor

pacjentów, żeby nas szanowali i mamy prawo
tego wymagać. Jednak mamy również obowiązek sami pacjentów szanować – to wydaje się oczywiste. Szanujemy ich cierpienie,
chorobę, ich poglądy i przekonania. Wydaje
się, że z szacunkiem dla pacjentów nie jest
może idealnie ale jest dość dobrze.

W zawodzie lekarza szacunek jest bardzo
ważnym elementem. Wymagamy od naszych

Zastanówmy się jednak nad tym, jak wygląda
wzajemny szacunek między lekarzami.
Zgodnie z etyką lekarską mamy się wzajemnie szanować. Młodzi lekarze powinni
szanować starszych bo od nich się uczyli
medycyny, czasem byli ich pacjentami
w dzieciństwie. Przykro jest patrzeć jak ci
starsi, często schorowani lekarze są czasem
traktowani jak intruzi. Starsi lekarze powinni
szanować młodszych – co z tego, że może
nie mają jeszcze takiej wiedzy, że czasem
zadają pytania, które wydają się infantylne?
Przecież za samo ukończenie niesamowicie
trudnych studiów, za upór w dążeniu do
zostania lekarzem należy się im szacunek.
Pamiętajmy, że to nie są ludzie „od czarnej
roboty”, którzy mają tylko pisać papiery i nosić teczki. Pamiętajmy, że kiedyś to oni będą
leczyć swoich nauczycieli. Lekarze szpitalnicy powinni szanować lekarzy rodzinnych,
a lekarze rodzinni – lekarzy szpitalników.
Może rzeczywiście czasami jedni przerzucają
pracę czy odpowiedzialność na drugich ale
przecież dzieje się tak w obie strony. A wystarczy pamiętać o szacunku dla drugiego
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Szanujmy się
wzajemnie!
Do poruszenia tego tematu skłoniła mnie
dyskusja, która wywiązała się podczas zorganizowanego w Naszej Izbie spotkania przedstawicieli lekarzy POZ oraz zarządzających
izbami przyjęć bielskich szpitali. Spotkanie
dotyczyło problemu wypisywania (a raczej
nie wypisywania) druków L4 pacjentom
podczas udzielania pomocy na SOR i izbach
przyjęć. Trzeba przyznać, że obie strony
przytoczyły bardzo przekonujące argumenty
na potwierdzenie swoich racji. Spotkanie
nie zakończyło się rozwiązaniem problemu
ale udało się wspólnie zbliżyć stanowiska.
Jednak nie chcę pisać o samym spotkaniu,
a o poruszonym problemie szacunku.
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Zastępca Sekretarza ORL: Bogusława Gradowska
Skarbnik ORL: Grzegorz R. Kołodziej

Rzecznik Praw Lekarza: Maciej Skwarna,
rpl@bil.bielsko.pl

Kierownik Biura BIL: kancelaria - Joanna Bathelt,
joannab@bil.bielsko.pl
Sekretariat: sekretariat@bil.bielsko.pl
tel.: 33 815 03 12, 33 812 38 86, fax: 33 822 70 17
pon., śr., czw.: 8.00-16.00, wt: 8.00-18.00, pt.:
10.00-16.00
Rejestr lekarzy: Jolanta Białka,
rejestr.lek@bil.bielsko.pl,
tel.: 33 815 03 12, 33 812 38 86, fax: 33 822 70 17
pon. - czw.: 8.00-16.00, pt: 10.00-16.00

lekarza – kiedy piszemy skierowanie do
szpitala pamiętajmy, że będzie je czytał inny
lekarz i to jak będzie napisane, będzie wyrazem naszego szacunku do niego. Podobnie
jak piszemy kartę informacyjną z pobytu na
izbie przyjęć lub w szpitalu – będzie ona wyrazem szacunku dla lekarza, który będzie ją
czytał. Przełożeni powinni szanować swoich
podwładnych – przecież ordynator to nie
„pan i władca”, a praca w zespole polega na
wzajemnym zrozumieniu. Podwładni z kolei
powinni szanować swoich przełożonych
z tych samych powodów.
Najgorszym rodzajem braku szacunku jest
jednak obmawianie czy oczernianie innego
lekarza w obecności pacjentów. Czasem
zniecierpliwiony lekarz mówi z irytacją –
„kto panu takie leki zapisał? Kto pana tak
leczy?” – nie zdaje sobie sprawy, że podważa
w ten sposób zaufanie do swojego kolegi, że
pokazuje brak szacunku do niego. Pacjenci widząc, że lekarze tak mówią jeden na
drugiego, sami zaczynają robić podobnie.
Cierpi na tym wizerunek całego środowiska
lekarskiego, czyli ostatecznie również tego
lekarza, który drugiego obmawiał.

Jak wielu problemów i nieporozumień
można by uniknąć, gdybyśmy zawsze pamiętali o szacunku dla swoich kolegów! Stare
polskie przysłowie mówi „nie rób drugiemu
co tobie nie miłe” – dlatego jeśli chcesz być
szanowany, szanuj sam innych!
Rejestr praktyk prywatnych: Barbara Krywult,
praktyki@bil.bielsko.pl
tel.: 33 815 03 12, 33 812 38 86, fax: 33 822 70 17
pon. - czw.: 10.00-16.00, pt: 12.00-16.00
Ośrodek Kształcenia Medycznego:
Koordynator Ośrodka Kształcenia Medycznego Agnieszka Gorgoń-Komor, agorgon@poczta.onet.pl
Urszula Hrabowska, okm@bil.bielsko.pl
tel.: 33 822 77 72
Alicja Pawlus, apawlus@bil.bielsko.pl
pon. - czw.: 8.00-16.00, pt.: 10.00-16.00
Biuro Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:
Agata Dziedzic, rzecznik@bil.bielsko.pl
tel.: 33 812 48 50, pon.-pt.: 8.00-16.00
Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego:
Agnieszka Gryczka, tel.: 33 815 03 12, 33 812 48 50
pon.-czw.: 8.00-14.00, pt.: 10.00-14.00
Agencja Ubezpieczeniowa:
Agata Jachna, ajachna@bil.bielsko.pl
tel.: 660 682 881
Lekarska Kasa Pomocy: Jolanta Białka,
lkp@bil.bielsko.pl
tel.: 33 815 03 11, pon. - pt.: 14.00-16.00
Radca Prawny: mec. Dorota Godlewska
lekarzy przyjmuje we wtorki w godz. 15.00-17.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym).
Główny Księgowy:
Agnieszka Gryczka, agryczka@bil.bielsko.pl
tel.: 33 815 03 12, 33 812 38 86, fax: 33 822 70 17
pon.-czw.: 8.00-16.00, pt.: 10.00-16.00.
Strona www:
www.bil.bielsko.pl,
e-mail: bil@bil.bielsko.pl, bielsko.biala@hermes.org

słowo wstępne

Numer 2 (3)

medyk
Beskidzki

3

Porozumienie podpisali:
• Izba Komornicza w Katowicach
• Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
• Śląska Izba Aptekarska
• Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach
• Beskidzka Izba Lekarska
• Śląska Okręgowa Izba Architektów
• Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
• Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców
Podatkowych
• Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
• Izba Notarialna w Katowicach
• Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
• Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników
Patentowych
• Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
• Okręgowa Izba Radców Prawnych
• Śląska Izba Lekarska

Cele powołania Forum:
1. inicjowanie i wyrażanie opinii wobec
działań organów władzy, administracji
państwowej i samorządowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków Forum,
2. wyrażanie opinii wobec działań władzy, administracji państwowej i samorządowej w sprawie rozwiązań prawnych
dotyczących działania samorządów
zawodowych,
3. tworzenie właściwych warunków do
wykonywania ustawowych zadań przez
członków samorządów,
4. integracja środowisk zawodowych,
5. wymiana doświadczeń dotyczących
działalności zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji członków samorządów.
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15 samorządów
przy jednym stole
Co łączy lekarza, doradcę podatkowego i architekta? Zaufanie.
Do przedstawicieli tych zawodów
przychodzimy po poradę, a rola takiego doradcy, to nie tylko kwestia
wiedzy, kompetencji czy wykształcenia, ale także właśnie zaufania.
Wszystkie samorządy zawodów zaufania publicznego z Województwa
Śląskiego podpisały porozumienie,
na mocy którego stworzą platformę
wymiany poglądów i doświadczeń.
Lekarze, adwokaci, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, farmaceuci,
architekci, inżynierowie, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, biegli
rewidenci i komornicy od dziś w ważnych
sprawach będą mówić jednym głosem.
W środę 27 kwietnia 2016 zostało podpisane porozumienie, które powołało Śląskie
Forum Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego.
„Potrzeba nam powrotu do merytorycznej,
rzeczywistej debaty niesłychanie ważnej w życiu społecznym, w każdej jego
przestrzeni. Zebrali się tu dzisiaj przedstawiciele wszystkich samorządów zawodów
zaufania publicznego, po to aby rozpocząć
nowy etap debaty międzyśrodowiskowej.
Obserwujemy zawężanie się środowisk do
swoich problemów, powstają tak zwane
„getta” specjalizacyjne. Chcemy stworzyć
przestrzeń do tego dialogu. To nie tylko
symboliczne porozumienie, ale też nasz
wspólny głos w obronie samorządności
i jej znaczenia dla kształtowania społeczeństwa. Samorządność nie zawsze bywa
pieszczochem władzy. Nie jest dana raz na
zawsze, musimy ją pielęgnować” - powie-

dział Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach Jacek Kozakiewicz.

Forum ma stanowić płaszczyznę wymiany
myśli, poglądów i doświadczeń związanych
z działalnością zawodów zaufania publicznego. Każdy z nich ma swoje oparcie w Konstytucji i odgrywa ważną rolę
w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele tych zawodów wykonują zadania
o szczególnym charakterze z punktu widzenia społeczeństwa. Podobne projekty,
związane z funkcjonowaniem zrzeszeń
samorządów zawodowych, zostały zainicjowane już na poziomie krajowym, a także
na obszarze województwa mazowieckiego
i łódzkiego. Powołanie Śląskiego Forum
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przyczyni się do wzmocnienia idei
samorządności na terenie województwa
śląskiego.
„Jest bardzo wiele tematów przynależnych
każdemu z tych samorządów, które w mojej ocenie są interdyscyplinarne i pozwalają na wymianę poglądów i dzielenie się
doświadczeniami np. jeśli chodzi o system
szkolenia czy jak wygląda postępowanie
dyscyplinarne w poszczególnych samorządach.”- mówił podczas spotkania dziekan
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach Ryszard Ostrowski.

Po podpisaniu porozumienia prezes
Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Piotr
Brukiewicz zaproponował powołanie na
pierwszą prezydencję prezesa Okręgowej
Rady Lekarskiej w Katowicach dr. n. med.
Jacka Kozakiewicza. Pomysł zyskał poparcie przedstawicieli pozostałych samorządów zawodowych. Zgodnie z zasadami
porozumienia prezydencja ta będzie trwała
6 miesięcy.

aktualności

Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stopy
i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS)

rekl a m a

Dr n. med. Bogusław Sadlik

badań naukowych dotyczących
tej części ciała, z korzyścią dla
wszystkich aspektów życia człowieka. [źródło: www.pfas.pl].
Podczas siódmego Kongresu
Polskiego Towarzystwa Stopy
i Stawu Skokowo-Goleniowego, wybrano aktualny Zarząd
Towarzystwa. Prezydentem
Zarządu na aktualną kadencję został kierownik Ośrodka
Biologicznej Rekonstrukcji
Stawów Szpitala św. Łukasza –
dr n. med. Bogusław Sadlik.

Polskie Towarzystwo Stopy
i Stawu Skokowo-Goleniowego
(Polish Foot & Ankle Society –
PFAS) założone w 2008 r. jest
organizacją naukową, której
przesłaniem jest szerzenie
wiedzy na temat zaburzeń
w obrębie stopy i stawu skokowo – goleniowego, promowanie
metod leczenia, a także postępu

To aktywne gremium specjalistów ortopedów skupia lekarzy
zainteresowanych nowoczesnymi terapiami i technikami
leczenia stopy. Coroczna Konferencja Towarzystwa jest okazją
do prezentacji i dyskusji wokół
inicjatyw badawczych w zakresie leczenia chorób stóp. Lekarze z ortopedycznego ośrodka
Biologicznej Rekonstrukcji
Stawów w Szpitalu św. Łukasza
prowadzili wykłady oraz prezentowali własne doświadczenia w leczeniu skomplikowanych przypadków. W Szpitalu
św. Łukasza konsultowani są
pacjenci cierpiący z powodu
chorób stóp, przeprowadzane
są innowacyjne zabiegi oraz
realizowany jest program
leczenia i rehabilitacji.

NOWY LEVORG
DLA KAŻDEJ TWOJEJ
ŻYCIOWEJ ROLI

Dr n. med. Roman Brzóska

Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia
Chirurgów Barku (ESA-ESSKA)

Dr n. med. Roman Brzóska,
kierownik Ośrodka Leczenia
Chorób Kończyny Górnej Szpitala św. Łukasza został z kolei
Prezesem sekcji barkowej
Europejskiego Stowarzyszenia
Ortopedii Sportowej, Chirurgii
Kolana i Artroskopii. Stosowne
zapadły w trakcie siedemnastego zjazdu Towarzystwa.

ESSKA (European Society of
Sports Traumatology Knee
Surgery and Arthroscopy) to
międzynarodowe grono chirurgów ortopedów pasjonujących
się nowoczesnymi metodami
leczenia urazów sportowych,
chirurgią kolana oraz barku
w tym zabiegami artoskopo-

aktualności

wymi. Towarzystwo realizuje
swoją naukową misję od 1982
roku, prowadząc szereg badań,
realizując publikacje czy organizując konferencje służące
wymianie myśli medycznej.

W ramach towarzystwa działa
europejska sekcja Chirurgii
Barku (ESA-ESSKA), której Prezydentem na okres 2 lat został
polski ortopeda – dr n. med.
Roman Brzóska ze Szpitala św.
Łukasza w Bielsku-Białej. Chirurgia barku jest dynamicznie
rozwijającą się podspecjalizacją
w obrębie ortopedii kończyny górnej. Dzięki ambitnym
planom naukowym międzynarodowego grona chirurgów
obserwujemy ciągły wzrost
możliwości naprawczych,
które pomagają pacjentom
powrócić do zdrowia i aktywności fizycznej po przebytych
urazach i zaostrzeniach chorób
zwyrodnieniowych.

Levorg z napędem Symmetrical-AWD.
Do każdego miejsca dotrzesz
w wybranym przez siebie stylu.
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Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce Siatkowej. Oficjalne otwarcie.

Rozgrywki otwierali Prezes BIL Klaudiusz
Komor, Prezydent Bielska -Białej Jacek Krywult
oraz Przewodniczacy Rady Miasta Jarosław
Klimaszewski.

W konkursie gwoździa
piłki wystawiał Andrzej Stalmach.

Mocna drużyna Polonii Medycznej Mińsk w akcji.
Zawodnicy doszli do Półfinału.

Aerst przygwoździł wszystkich
Już po raz szesnasty lekarskie drużyny z całego kraju walczyły o tytuł
Mistrza Polski Lekarzy w Piłce
Siatkowej. Beskidzka Izba Lekarska
była gospodarzem tego turnieju.
W hali pod Dębowcem o Mistrzostwo
Polski walczyły drużyny z Bielska-Białej, Warszawy, Katowic, Kielc, Poznania,
Częstochowy, Gdańska, Szczecina, Olsztyna, reprezentacja Śląska (Silesia) oraz po
dwie ekipy z Łodzi oraz Białorusi. W naszej
drużynie zagrali: Klaudiusz Komor, Michał
Mojżesz, Grzegorz Sapeta, Jarosław Doliński, Rafał Kluba, Andrzej Aerst, Marcin
Wilkoszyński, Maciej Kaplita, Przemysław
Rybka oraz Adam Kapias.
Podczas trzech dni od 1 do 3 kwietnia
rozegrano 40 emocjonujących meczy.
Z fazy grupowej do półfinału awanso-
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wały drużyna Mińska, Łodzi, Silesia oraz
Polonia Medyczna Mińsk. Ostatecznie
zwyciężyła Silesia, drugie miejsce zajęła
drużyna z Mińska, a trzecie Łódź. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw wybrano
Jana Franke z drużyny Silesia, najlepszym
atakującym Bartosza Chrzanowskiego
również z Silesii, najlepszym libero Piotra
Vorobieia z Mińska, a najlepszym rozgrywającym Michała
Fatygę z Silesii.
Gospodarze mieli jednak swój
mały sukces podczas tych
mistrzostw. W rozgrywanym
tradycyjnie każdego roku
konkursie gwoździa (atak bez
bloku) zwyciężył nasz reprezentant Andrzej Aerst. Dodajmy,
że rozgrywającym w konkursie
gwoździa był Andrzej Stelmach były reprezentant Polski,

a obecnie trener BBTS Bielsko-Biała, zaś
jednym z jurorów był nie kto inny jak
Wiktor Krebok, trener olimpijskiej drużyny
siatkarzy z Atlanty (z 1996 roku).

Dodajmy, że mistrzostwa wpisują się
w cykl pt. Sztuka, Medycyna i Sport organizowany przez Beskidzką Izbę Lekarską
wspólnie z Beskidzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Jej elementem była również
konferencja kardiologiczna pt.
Zawał serca, czyli historia postępu kardiologii - organizowana
równolegle 1 kwietnia w Hotelu pod Dębowcem. Wykład
wygłosił ceniony specjalista
Śląskiego Centrum Chorób Serca
Tomasz
w Zabrzu prof. dr hab. n. med.
Matlakiewicz
Redaktor
Lech Poloński.
Biuletynu Beskidzkiej
Izby Lekarskiej

t.matlakiewicz@dimedia.info

Partnerem Mistrzostw był Salon
Lexus w Katowicach.

aktualności

Lekarze na kortach walczyli jak lwy
Już po raz piętnasty lekarze z naszej
Izby stanęli do rywalizacji o Puchar
Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Jubileuszowe XV Mistrzostwa po raz
kolejny gościły na kortach Racketlon Club w Mazańcowicach.
Zawodnicy po bojach eliminacyjnych
w grupach przystąpili do gry o najwyższe laury. W kategorii do 60 roku życia
prym wiedli stomatolodzy. W pojedynku
finałowym Przemysław Stefanik pokonał
Wojciecha Balcera 3:6 6:2 6:3. W meczu
o brąz po dwuipółgodzinnym starciu zwyciężył trzykrotny mistrz zawodów Piotr
Zdunek pokonując Rafała Klubę 6:2 5:7
7:5. Dalsze miejsca zajęli kolejno: Andrzej
Sieroń, Bogdan Szymala, Jakub Gałaszek
i Krzysztof Bizoń.

Wyrównana walka na niezwykle wysokim
poziomie toczyła się w grupie 60+. Tam
ostatecznie bilansem małych punktów
zwyciężył ortopeda dr Roman Pawlas. To
pierwszy triumf doktora w naszej imprezie pomimo, że od lat zawsze plasuje się
w ścisłej czołówce imprez nie tylko regio-

nalnych ale i krajowych. Tylko nieznacznie
pola ustąpili mu Rafał Jękot i Adam Pietras
(wszyscy z równą liczbą zwycięstw na
koncie!). Tym razem na podium nie zmieścił się poprzedni triumfator tej kategorii
wiekowej dr Wiesław Willmann.
Puchary i nagrody wręczał uczestnikom
imprezy wiceprezes Beskidzkiej Izby
Lekarskiej Maciej Skwarna. Sponsorem
głównym był salon VOLVO firmy AUTO-

-BOSS, który dla zwycięzców ufundował
weekend z VOLVO. Według deklaracji
Piotra Krzesiwo reprezentującego salon,
firma zamierza wspomagać lekarski
sport w dłuższej perspektywie. Nagrody
rzeczowe od firmy Organique i Centrum
Medycznego CORVITA wręczył organizator turnieju dr Rafał Kluba oraz Zbigniew
Jurzak z Racketlon Club.

(erka)

Uczestniczyli Państwo w ciekawej konferencji, sympozjum czy szkoleniu?
Mają Państwo informacje o nowych wytycznych, czy też sposobach leczenia?
Prowadzą Państwo badania naukowe? Chcą Państwo podzielić się swoimi
spostrzeżeniami, bądź opisać własne historie związane z leczeniem i funkcjonowaniem służby zdrowia? Zapraszamy na nasze łamy.

Napisz!
medyk
beskidzki

Biuletyn beskidzkiej Izby Lekarskiej
czeka na Państwa teksty!
Kontakt z redakcją:
tel. 33 815 03 12,
mail: sekretariat@bil.bielsko.pl

www.bil.bielsko.pl
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XXXV Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
To już 35. Okręgowy Zjazd
Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej. Delegaci zjazdu
obradowali w sobotę 19
marca w siedzibie BIL.
Przypomnijmy Okręgowy Zjazd
Lekarzy to najwyższa władza
w Okręgowych Izbach Lekarskich. Zgodnie z prawnymi zasadami funkcjonowania samorządu lekarskiego porządek obrad
zjazdu zawiera punkty obowiązkowe, powtarzalne każdego
roku, jak dyskusje i głosowanie
nad sprawozdaniami organów
izby, przyjmowanie sprawozdań
budżetowych, czy też udzielenie
absolutorium dla Okręgowej
Rady Lekarskiej. Zjazd może
jednak podejmować również
uchwały, apele oraz stanowiska
w sprawach bieżących.

Wszystkie uchwały, stanowiska i apele podjęte przez OZL
publikujemy w tym numerze
biuletynu.

Sporo emocji wzbudziła natomiast dyskusja delegatów. Zdominowały ją bieżące problemy

z jakimi borykają się beskidzcy
lekarze i lekarze dentyści, głównie z nadmierną biurokratyzacją
służby zdrowia, z kształceniem specjalizacyjnym czy
też przerzucaniem na lekarzy
nowych obowiązków i obciążeń
związanych z funkcjonowaniem

w publicznej służbie zdrowia.
Szeroko dyskutowana była
sprawa upublicznienia pytań
z egzaminów specjalizacyjnych,
coraz większe trudności z pozyskiwaniem lekarzy gotowych
pełnić funkcję kierownika
specjalizacji, za którą nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
W wystąpieniach delegatów
przebijała jednak nadzieja
i duże oczekiwania związane
z nowym Ministrem Zdrowia
Konstantym Radziwiłłem, który
do niedawna przecież kierował
Naczelną Radą Lekarską.
Miłym akcentem obrad było
wręczenie wyróżnień dla
młodych lekarzy za najlepszy
wynik LEK oraz LDEK uzyskany w dwóch ostatnich sesjach.
Prezentujemy ich poniżej.

Tomasz Matlakiewicz

lek. Agnieszka Wójtowicz

lek. Klaudia Ulfik

lek. Justyna Krzak

Ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 2014 r. Zaliczyła Lekarski Egzamin
Końcowy w sesji jesiennej 2015 r. z wynikiem 165 pkt.

Ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 2015 r. Zaliczyła Lekarski Egzamin Końcowy w sesji
wiosennej 2016 r. z wynikiem 168 pkt.

Ukończyła
Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie w 2010 r. Zaliczyła Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w sesji
wiosennej 2016 r. z wynikiem 155 pkt.

lek. Katarzyna Kozieł-Sobik

lek. Dominika Ochab

lek. Monika Wieczorek

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach w 2014r. Zaliczyła Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w sesji
jesiennej 2015 r. z wynikiem 154 pkt.

Ukończyła
Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie w 2015 r. Zaliczyła Lekarski
Egzamin Końcowy w sesji wiosennej 2016
r. z wynikiem 168 pkt.

Ukończyła
Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie w 2011r. Zaliczyła Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w sesji
wiosennej 2016 r. z wynikiem 155 pkt.
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UCHWAŁA NR 1/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: regulaminu obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków Prezydium:

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn.
Dz. U. z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:

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

Rozdział I
Uczestnicy i goście Zjazdu
§1

1. W XXXV Okręgowym 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 posiedzeniach
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
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 651 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

1. czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjazdu oraz porządku na Sali obrad,
2. kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,
§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.

XXXV Zjazd lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej

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.
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§ 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 dniem podjęcia.

sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 2/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: porządku obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1

Ustala się następujący porządek obrad XXXV
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej:
Rozpoczęcie obrad o godz. 9.00
1. Otwarcie Zjazdu, powitanie uczestników.
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 wyróżnień za
najlepszy wynik LEK/LDEK oraz za osiągnięcia pozamedyczne.
6. Dyskusja dotycząca wystąpienia i aktualnej
sytuacji w ochronie zdrowia i wystąpienia
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gości.
7. Komunikat Komisji Mandatowej.
8. 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.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2015.
11. Przedstawienie preliminarza budżetowego BIL na rok 2016.
12. Dyskusja nad preliminarzem.
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na rok 2016.
14. Podjęcie uchwał, stanowisk oraz apeli
Zjazdu.
15. Walne Zgromadzenie Delegatów Lekarskiej Kasy Pomocy
16. Zakończenie Zjazdu.
17. Obiad.
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UCHWAŁA NR 3/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2015.
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Okręgowej
Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z
działalności za rok 2015, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

xxxv zjazd lekarzy
beskidzkiej izby lekarskiej

z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Okręgowej
Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z
działalności za rok 2015, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 4/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej za rok 2015.
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się , co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2015, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 5/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w
sprawie:
zatwierdzenia
sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego
za rok 2015.
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się , co
następuje:
§1

UCHWAŁA NR 3/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2015.
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.

XXXv zjazd lekarzy
beskidzkiej izby lekarskiej

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej
za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

Numer 2 (3)

medyk
Beskidzki
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UCHWAŁA NR 6/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r . o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie finansowe
Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które
składa się:
1) wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku,
który po stronie aktywów i pasywów zamyka
się sumą 6.577.450,03 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i trzy grosze),

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od
1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący
zysk netto w wysokości 437.331,39 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta
trzydzieści jeden złotych i trzydzieści dziewięć
groszy).
§2

Osiągnięty za 2015 rok zysk netto w kwocie
437.331,39 zł (słownie: czterysta trzydzieści
siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych
i trzydzieści dziewięć groszy) przeznacza się na
fundusz statutowy z wykorzystaniem na działalność statutową Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska
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przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

Numer 2 (3)

medyk
Beskidzki

xxxv zjazd lekarzy
beskidzkiej izby lekarskiej

UCHWAŁA NR 7/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu za rok 2015.
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się , co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Okręgowej
Rady Lekarskiej z wykonania budżetu za rok
2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

XXXv zjazd lekarzy
beskidzkiej izby lekarskiej

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

Numer 2 (3)

medyk
Beskidzki

13

UCHWAŁA NR 8/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Okręgowej
Komisji Rewizyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska
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Numer 2 (3)

medyk
Beskidzki

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

xxxv zjazd lekarzy
beskidzkiej izby lekarskiej

UCHWAŁA NR 9/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Koordynatora Ośrodka Kształcenia Medycznego za rok 2015.
Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Koordynatora Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

XXXv zjazd lekarzy
beskidzkiej izby lekarskiej

Numer 2 (3)

medyk
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§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 10/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2015.
Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej za
rok 2015.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 11/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia preliminarza budżetowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rok
2016.
Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1
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XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej za
rok 2015.

xxxv zjazd lekarzy
beskidzkiej izby lekarskiej

z 2015 r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej mając na uwadze prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego wyraża
zgodę na wpisanie Beskidzkiej Izby Lekarskiej
do rejestru niepublicznych placówek kształcenia
ustawicznego.
§2

Upoważnia się Okręgową Radę Lekarską do zatwierdzenia wszelkich dokumentów, jakie okażą
się konieczne w związku z dokonaniem wpisu, o
którym mowa w § 1 oraz ustalenia zasad działania dokształcania i doskonalenia zawodowego.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 13/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U.
z 2015r., poz. 651 z późn.zm.) uchwala się, co
następuje:
§1

Mając na uwadze spełnienie wymogów zawartych w art. 4 i 10 ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 poz. 330 z późn.
zm.) ustala się zasady (politykę) rachunkowości
w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej według zasad opisanych w § 4.
§2

Zasady (polityka) rachunkowości określone w §
4 winny być stosowane począwszy od miesiąca
stycznia 2016 roku. Jeżeli poszczególne punkty zasad (polityki) rachunkowości różnią się od
rozwiązań stosowanych przed dniem wprowadzenia niniejszych zasad, należy to uwzględnić w
danych sprawozdawczych stosownie do wymogów porównywalności i ciągłości zawartych w
art. 5 i 8 cytowanej wyżej ustawy o rachunkowości (zwanej dalej ustawą).
§3

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości mogą
być wprowadzane wyłącznie w formie aneksów
do niniejszej uchwały.
§4

UCHWAŁA NR 12/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: wpisu Beskidzkiej Izby Lekarskiej
do rejestru niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego.
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r . o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U.

XXXv zjazd lekarzy
beskidzkiej izby lekarskiej

1. Zgodnie z umową zawartą z Biurem Rachunkowym „AKCES” S.C. – Lucyna Świderska - Lilianna Protas na prowadzenie ksiąg rachunkowych,
księgi rachunkowe Spółki prowadzi się w siedzibie biura rachunkowego w Bielsku- Białej ul.
Powstańców Śląskich 6. Dokumentacja księgowa
wraz z dowodami księgowymi za bieżący miesiąc
obrachunkowy będzie znajdować się w siedzibie
biura rachunkowego, natomiast po ujęciu dowodów księgowych w księgach rachunkowych, po
Numer 2 (3)

medyk
Beskidzki
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obliczeniu podatków i sporządzeniu deklaracji
podatkowych, dokumentacja będzie przechowywana w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
2. Rok obrotowy obejmuje 12 miesięcy i zbieżny
jest z rokiem kalendarzowym; okresem sprawozdawczym są kolejne miesiące kalendarzowe.

3. Księgi rachunkowe i sporządzane na ich podstawie sprawozdanie finansowe prowadzi się
według ustawy; rozwiązania zawarte w krajowych standardach rachunkowości, o których
mowa w art. 10 ustawy, należy stosować w przypadkach, kiedy przyjęte w nich rozwiązania pozwalają na lepszą realizację wymogu zawartego
w art. 4 ust. 1 ustawy.
4. Księgi rachunkowe otwiera się i zamyka stosownie do wymogów art. 12 ustawy; w przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 i 3a, przyjmuje
się rozwiązania w zakresie zwolnienia z wymogu
otwierania i zamykania ksiąg.
5. W zakresie sporządzania dowodów księgowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
sporządzania sprawozdania finansowego stosuje
się następujące programy komputerowe – program finansowo- księgowy OPTIMA firmy Comarch.
Zmiany w zakresie funkcjonowania i stosowania
programu winny być potwierdzone szczegółowym opisem zmian przez producenta programu.

6. Księgi rachunkowe i dowody księgowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić
przed niedozwolonymi zmianami, nieuprawnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Ochrona danych polega na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych i na doborze stosownych środków ochrony
zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu kopii zapasowych .
7. Zakładowy plan kont z uwzględnieniem specyfiki Beskidzkiej Izby Lekarskiej działającej na
podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach
lekarskich (Dz.U z 2009 roku nr 219 poz. 1708),
opiera się na wzorcowym planie kont z wykazem
kont syntetycznych. Wykaz kont księgi głównej
stanowi integralną część zarządzenia. Główny
księgowy jest uprawniony do poszerzenia zakresu kont analitycznych stosownie dla potrzeb.
Zmiany w zakresie kont syntetycznych wprowadzane są w formie aneksu do niniejszego zarządzenia.

8. Koszty działalności ewidencjonuje się według
kosztów rodzajowych oraz według miejsc powstawania . Uwzględniając specyfikę działalności statutowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz
działalności gospodarczej, koszty ewidencjonuje
się w taki sposób aby można je było przypisać
do poszczególnych źródeł przychodów. Koszty
wspólne, związane z działalnością statutową
i gospodarczą rozlicza się w takim stosunku, w
jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Koszty związane z działalnością statutową rozlicza się na poszczególne
zadania samorządu lekarzy określone w art. 5
ustawy o izbach lekarskich według kryteriów
określonych przez Okręgową Radę Lekarską.

9. Składniki aktywów i pasywów inwentaryzuje się w terminach i formie określonej w art. 26
ustawy; inne dodatkowe terminy bądź okoliczności uzasadniające przeprowadzenie inwentaryzacji ustalane są każdorazowo zarządzeniem
Prezesa Spółki.
10. W zakresie wymogów w stosunku do dowodów księgowych uwzględnia się postanowienia
art. 21 ust. 1a ustawy wynikające z innych prze-
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pisów, w tym z ustawy o VAT, oraz stosowanych
programów komputerowych. W innych przypadkach dowody księgowe winny być sprawdzane
pod względem merytorycznym przez osoby wyznaczone przez dyrektora (sporządzić imienny
wykaz z wzorem podpisu) zaś pod względem
formalno – rachunkowym przez osoby wyznaczone przez głównego księgowego; sprawdzenie
dowodów winno być potwierdzone podpisami
(parafami) wyznaczonych osób zamieszczanymi
w odpowiednich dowodów księgowych.

11. Do środków trwałych zalicza się aktywa
spełniające wymogi określone w art. 3 ust. 1
pkt 15 ustawy o wartości jednostkowej powyżej
3.500,00 zł ; środki trwałe o wartości niższej niż
dolna granica ustalona w przepisach podatkowych amortyzuje się jednorazowo. Do środków
trwałych przyjmuje się do stosowania metody i
stawki podatkowe; w uzasadnionych przypadkach inaczej określona metoda bądź stawka
amortyzacji ustalona zostanie w dacie przyjęcia
środka trwałego do użytkowania.
12. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się aktywa spełniające wymogi określone w
art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł; wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż dolna granica
ustalona w przepisach podatkowych amortyzuje
się jednorazowo. Do wartości niematerialnych
i prawnych przyjmuje się do stosowania metody i stawki podatkowe; w uzasadnionych przypadkach inaczej określona metoda bądź stawka
amortyzacji ustalona zostanie w dacie przyjęcia
wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. W przypadku wystąpienia wartości firmy nie
uznawanej podatkowo stosuje się okres amortyzacji 5 lat z możliwością przedłużenia do 20 lat.
13. W zakresie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych użytkowanych na
podstawie leasingu kwalifikowanego podatkowo
jako leasing operacyjny stosuje się zasadę podatkową tj. bezpośrednio zaliczanie do kosztów
podatkowych miesięcznych rat wynikających z
faktur.
14. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne zaliczone do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.

15. Udziały w innych jednostkach wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
16. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej albo według ceny nabycia,
środki pieniężne wycenia się według wartości
nominalnej.

17. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy stosownie
zgodnie z art. 30 ustawy.

18. W zakresie umów długoterminowych, stosuje się zasady określone w art. 34a – 34d ustawy;
jako kryterium istotności przyjmuje się zaawansowanie umowy na dzień bilansowy powyżej 51
% ogólnej wartości zadania, niezależnie od poziomu udziału przychodów z tego tytułu w przychodach ogółem.
19. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się stosownie do
art. 37 ustawy w sytuacji, kiedy wpływ tych
wielkości na wynik finansowy roku obrotowego
przekracza 10 %. Aktywa i rezerwy wykazuje
się każdorazowo odrębnie, niezależnie od ich

charakteru w przypadku gdy ich nie wykazanie
zniekształcałoby obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

20. Dla czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przyjmuje się jako kryterium upływ
czasu, z uwzględnieniem przepisów podatkowych; w przypadku remontów, których wartość
miałaby istotny wpływ na wynik finansowy roku
obrotowego, decyzję rozliczenia nakładów w
czasie podejmuje każdorazowo kierownik jednostki na wniosek głównego księgowego.
21. Odpisy aktualizujące wartość zapasów ustala się w zależności od czasokresu ich zalegania,
z wyłączeniem części zamiennych do maszyn i
urządzeń.

22. Odpisy aktualizujące na należności z tytułu
dostaw i usług tworzy się każdorazowo, kiedy
odpisy te są honorowane w przepisach podatkowych jako koszt uzyskania przychodów; niezależnie od tego tworzy się je w przypadkach określonych w art. 35b i 35c ustawy, a także zalegania
z płatnością należności powyżej 360 dni od dnia
wymagalności. Odpis aktualizujący rozwiązuje
się w sytuacji spłaty bądź innej formy zabezpieczenia należności. W przypadku należności
objętych postępowaniem ugodowym z możliwością umorzenia rozwiązanie odpisu następuje po
spełnieniu w całości warunków ugody.
23. Należności i pożyczki wycenia się w kwocie
wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady
ostrożności.
24. Zobowiązania wycenia się - w kwocie wymagającej zapłaty.

25. Fundusze specjalne – w ramach Beskidzkiej
Izby Lekarskiej funkcjonuje w formie funduszu wydzielonego, Lekarska Kasa Pomocy. Kasa
działa w ramach Beskidzkiej Izby Lekarskiej z
zachowaniem zasady samorządności i samowystarczalności finansowej. Zasady funkcjonowania
i cel działania kasy określa statut Lekarskiej Kasy
Pomocy.
26. Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazuje się zgodnie z zasadami opisanymi
w art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości.
27. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.

28. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią – na dzień podpisania
zarządzenia Beskidzka Izba Lekarska nie ma
obowiązku sporządzania rachunku przepływów
pieniężnych.

29. W zakresie szczegółowości danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym – spółka
wykazuje informacje zawarte w sprawozdaniu
finansowym ze szczegółowością określoną w
załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. W
przypadku nie osiągnięcia wskaźników o których
mowa w art. 50 ustawy o rachunkowości, Spółka
może sporządzać sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej.
§5

Integralną część Uchwały stanowi wykaz kont
księgi głównej (załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały). Wykaz kont może być aktualizowany
w zależności od potrzeb Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
§6

W okresach pomiędzy Okręgowymi Zjazdami Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej upoważnia się
Okręgową Radę Lekarską Beskidzkiej Izby Lekarskiej do dokonywania wszelkich zmian niniejszej

xxxv zjazd lekarzy
beskidzkiej izby lekarskiej

uchwały (w tym załącznika nr 1), jakie Okręgowa
Rada Lekarska uzna za konieczne. Upoważnia się
również Okręgową Radę Lekarską do uchylenia
niniejszej uchwały w razie takiej potrzeby lub
uchwalenia nowej uchwały określającej zasady
(politykę) rachunkowości.
§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a
wprowadzone uchwałą zasady (polityka) rachunkowości stosuje się od dnia 1 stycznia 2016
roku.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 14/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 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 (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się , co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę Lekarską
do zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na
siedzibę Beskidzkiej Izby Lekarskiej, tj. zakupu
budynku z gruntem, na którym posadowiony jest
budynek lub zakupu 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/2015
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej z dnia 11 kwietnia 2015 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 XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 15/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: wyodrębnienia z funduszu statutowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej środków
funduszu Lekarskiej Kasy Pomocy.

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się , co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę Lekarską
do zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na
siedzibę Beskidzkiej Izby Lekarskiej, tj. zakupu
budynku z gruntem, na którym posadowiony jest
budynek lub zakupu 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/2015
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej z dnia 11 kwietnia 2015 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 XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się , co
następuje:
§1

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę Lekarską
do przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu na rok 2016 w
ramach posiadanych środków finansowych.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 17/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 2/VII/2016
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 19 marca 2016 r. w

XXXv zjazd lekarzy
beskidzkiej izby lekarskiej

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r., poz. 651 z późn. zm.) uchwala się , co
następuje:
§1

W uchwale nr 2/VII/2016 XXXV Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z
dnia 19 marca 2016 r. w sprawie porządku obrad
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej w § 1 po pkt 14 wprowadza się
zmianę porządku obrad w kolejności punktów
przedstawionych poniżej:
15. Zakończenie Zjazdu.

16. Walne Zgromadzenie Delegatów Lekarskiej
Kasy Pomocy
17. Obiad.

§2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 2/VII/2016
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie porządku obrad XXXV Okręgowego Zjazdu
Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej nie ulegają
zmianie i zachowują moc obowiązującą.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 16/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej do przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu
na rok 2016.

sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

sprawie porządku obrad XXXV Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

apel NR 1/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: specjalizacji lekarskich.

Delegaci na XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apelują o dokonanie
zmian w systemie kształcenia podyplomowego
lekarzy, uwzględniających następujące postulaty:
1) uproszczenie przyznawania akredytacji
ośrodkom szkolącym;

2) uproszczenie procedury zaliczenia w poczet
odbywanej specjalizacji wcześniej odbytych
staży. Procedura ta nie powinna wymagać
osobistego udziału kierownika specjalizacji;
3) nie obciążania lekarzy specjalizujących się
zbędnymi obowiązkami administracyjnymi.

sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

apel NR 2/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
Apelujemy o odwołanie konsultantów krajowych
w dziedzinach, w których zdawalność Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego jest nieakceptowalnie niska, jako osób odpowiedzialnych
zarówno za system kształcenia, jak i kształt oraz
treść egzaminów, co świadczy w opinii DelegaNumer 2 (3)

medyk
Beskidzki
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tów na XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej o niewłaściwym nadzorze
nad kształceniem specjalistów.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

apel NR 3/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: możliwości aktualizacji zgłoszeń
zatrudnionych lekarzy do portalu świadczeniodawcy.
Pomimo aneksowania umów dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na kolejne lata,
Narodowy Fundusz Zdrowia w portalu świadczeniodawcy posługuje się ankietami wypełnionymi
przez świadczeniodawców przed 6 laty. Skutkuje
to niemożnością zatrudnienia kolejnych lekarzy,
mimo że spełniają oni wymagania kwalifikacyjne
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Apelujemy o stworzenie możliwości aktualizacji
wyżej wymienionych ankiet.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Delegaci na XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apelują o przestrzeganie prawa w zakresie orzekania o niezdolności
do pracy pacjentów SOR i Izb Przyjęć. Niedopuszczalne jest obciążanie obowiązkiem wyżej
wymienionego orzekania lekarzy POZ, jak to jest
powszechnie praktykowane. Orzekać o niezdolności do pracy powinien lekarz, który udzielał
pomocy w SOR lub Izbie Przyjęć.

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

apel NR 5/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: szczepień ochronnych.

Delegaci na XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apelują o pilne podjęcie
skutecznych działań celem zwiększenia wyszczepialności dzieci poprzez podniesienie świadomości rodziców oraz egzekwowanie przez właściwego wojewodę i inne uprawnione organy
aktualnie obowiązującego prawa.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska
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XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej apeluje o:

1) upublicznienie treści pytań egzaminacyjnych
z odbytych Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych oraz stworzenie ogólnopolskiej bazy
pytań,

2) dokonywanie omówienia pytań z odbytych
PES i analizy tych pytań pod kątem przyczyny
niepowodzenia zdających,
3) skorygowanie programów specjalizacji lekarskich z uwzględnieniem opinii kierowników
specjalizacji oraz lekarzy odbywających specjalizację,
4) rewizję programów specjalizacji lekarskich
z uwzględnieniem zagranicznych analogicznych
systemów kształcenia.

Uważamy, że realizacja powyższych postulatów
poprawiłoby jakość i poziom kształcenia lekarzy
odbywających specjalizację.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

Jolanta Firlej-Dobrzańska

apel NR 4/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: orzekania o niezdolności do pracy
w Izbach Przyjęć i SOR.

sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

apel NR 6/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych i systemu kształcenia podyplomowego lekarzy.

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

Numer 2 (3)

medyk
Beskidzki

stanowisko NR 1/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: konkursów na stanowiska kierownicze.
W opinii XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej samorząd lekarski
powinien mieć istotny wpływ na wybór osób
zajmujących kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia niezależnie od formy własności podmiotu i formy zatrudnienia. Uważamy, że zmarginalizowanie wpływu samorządu lekarskiego na
wybór osób będących kierownikami, szczególnie
w oddziałach szpitalnych, zmniejsza ich niezależność i decyzyjność oraz ogranicza podejmowanie
przez nich decyzji zgodnie z EBM (Evidence Based Medicine).
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

1) karta DILO raz wystawiona zamyka drogę pacjentowi do innej ścieżki diagnostyki i leczenia,
2) diagnostyka wstępna i diagnostyka pogłębiona naprzemiennie odbywa się w AOS i w oddziałach szpitalnych, co dodatkowo komplikuje rozliczenie, najczęściej nie pozwalając na
rozliczenie procedury w ramach pakietu,

3) leczenie, w tym operacyjne, jest nierzadko
rozliczane poza pakietem onkologicznym lub
w obniżonej wartości, np. 70% z powodów
leżących po stronie pacjenta (np. w związku
z przedłużonym okresem zgłaszania się do leczenia po odbytych wcześniej konsultacjach,
tzn. nie zachowanym 14-dniowym terminem
zgodnie z pakietem).

Wskazując na negatywną ocenę pakietu uważamy, że procedury onkologiczne, począwszy
od diagnostyki, poprzez leczenie i follow up powinny być w całości finansowane, niezależnie od
podstawowego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
sekretarz XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

przewodniczący XXXV
okręgowego ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ

Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 793/VII/2015
prezydium
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na zakup routera
do serwera oraz monitora do OKM.
Na podstawie art. 26 ust.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

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na wydatkowanie środków finansowych na zakup routera
do serwera oraz monitora do OKM w kwocie do
1.650,00 zł /słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych/ brutto.
§2

Upoważnia się do zawarcia umowy, o której
mowa w § 1 niniejszej uchwały, w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej działającego łącznie
ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Okręgowej
Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

stanowisko NR 2/VII/2016
XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2016 roku
w sprawie: likwidacji „pakietu onkologicznego”.
W opinii Delegatów na XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 14-miesięczne
doświadczenie w związku z funkcjonowaniem
pakietu onkologicznego pozwala na dokonanie
jego negatywnej oceny z następujących względów:

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

UCHWAŁA NR 800/VII/2015
prezydium
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na usługę poligraficzną

xxxv zjazd lekarzy
beskidzkiej izby lekarskiej

Na podstawie art. 26 ust.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

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na wydatkowanie środków finansowych na usługę poligraficzną związaną z drukiem plakatów na Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie
do 1.000,00 zł /słownie: jeden tysiąc złotych/
brutto.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

stanowisko NR 1/VII/2015
prezydium
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 8 stycznia 2016 roku
w sprawie: zmiany § 6 ust. 2 regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, wprowadzonego Uchwałą nr 14 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29
stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej.
Biorąc pod uwagę zakres problematyczny i specyfikę działania Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej, Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
uważa, że w przypadku tej komisji nie powinien
obowiązywać zapis z § 6 ust. 2 regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, pozwalający na wybór
do składu komisji wyłącznie lekarzy będących
delegatami na Zjazd Krajowy lub w wyjątkowych
sytuacjach na Zjazd Okręgowy Lekarzy.

Naszym zdaniem bardzo ważne jest aby w Komisji Młodych Lekarzy mieli możliwość działać nasi
najmłodsi koledzy, bezpośrednio po studiach,
których to dotyczy większość problemów, którymi zajmuje się ta komisja. Tymczasem wymóg
pozostawania delegatem na Krajowy lub Okręgowy Zjazd Lekarzy jest nie do spełnienia dla młodych lekarzy wstępujących do zawodu pomiędzy
kolejnymi wyborami a nawet w roku wyborczym.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uważa, że należy dać szansę
na pracę w wyżej wymienionej Komisji zainteresowanym lekarzom, którzy nie są delegatami na
Krajowy lub Okręgowy Zjazd Lekarzy poprzez
dodanie w § 6 ust. 2 regulaminu Naczelnej Rady
Lekarskiej akapitu, że wspomniany wymóg nie
dotyczy Komisji Młodych Lekarzy.

Mając na uwadze zbliżający się Krajowy Zjazd
Lekarzy postulujemy o przygotowanie odpowiedniej zmiany w regulaminie Naczelnej Rady
Lekarskiej.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

UCHWAŁA NR 64/VII/2016
Prezydium OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 lutego 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dotyczącej obsługi informatycznej.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z

2015r., poz. 651 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie
z Panem Łukaszem Gutanem (Gutan) prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
„LUKGUT” Usługi Informatyczne Łukasz Gutan
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 61
umowy dotyczącej obsługi informatycznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
§2

Do zawarcia umowy w imieniu Beskidzkiej Izby
Lekarskiej upoważnia się Prezesa Okręgowej
Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

Klaudiusz Komor

UCHWAŁA NR 65/VII/2016
Prezydium OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 lutego 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień ze Starostwem Powiatowym w
Bielsku-Białej oraz z firmą PSYCHOMedical
Jolanta Klemens na organizację konferencji
szkoleniowo-naukowej nt. „Depresja kobiet –
problem społeczny i medyczny, podtytuł: „w
21 wieku nie ma powodu aby cierpieć …”.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U.
z 2015r., poz. 651 z późn.zm.) uchwala się, co
następuje:
§1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie
porozumień ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej oraz z firmą PSYCHOMedical Jolanta
Klemens na organizację konferencji szkoleniowo-naukowej nt. „Depresja kobiet – problem
społeczny i medyczny, podtytuł: „w 21 wieku nie
ma powodu aby cierpieć …”.
§2

Do zawarcia porozumień w imieniu Beskidzkiej
Izby Lekarskiej upoważnia się Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem lub
Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

UCHWAŁA NR 77/VII/2016
Prezydium OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 12 lutego 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie
umowy z firmą Benefit Systems Spółka Ak-

uchwały, stanowiska, apele

cyjna z siedzibą w Warszawie na świadczenie
usług na rzecz członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z
2015r., poz. 651 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę
na zawarcie umowy z firmą Benefit Systems
Spółka akcyjna z siedziba w Warszawie na świadczenie usług na rzecz członków Beskidzkiej Izby
Lekarskiej.
§2

Do zawarcia umowy w imieniu Beskidzkiej Izby
Lekarskiej upoważnia się Prezesa Okręgowej
Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

UCHWAŁA NR 78/VII/2016
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
Na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r., poz. 651 z późn.zm.) uchwala się,
co następuje:
§1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2015,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy
przedłożyć celem zatwierdzenia Okręgowemu
Zjazdowi Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej
§3

Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

UCHWAŁA NR 79/VII/2016
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rok 2016.
Na podstawie art. 25 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r., poz. 651 z późn.zm.) oraz § 6
uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospoNumer 2 (3)

medyk
Beskidzki
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darki finansowej samorządu lekarzy uchwala się,
co następuje:
§1

Przyjmuje się projekt budżetu Beskidzkiej Izby
Lekarskiej na rok 2016, przedstawiony przez
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Projekt budżetu Beskidzkiej Izby Lekarskiej, o
którym mowa w § 1 należy przedłożyć celem
zatwierdzenia Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

Klaudiusz Komor

UCHWAŁA NR 80/VII/2016
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej wraz
Lekarską Kasą Pomocy z Biurem Rachunkowym AKCES s.c. Lucyna Świderska, Liliana
Protas z siedzibą w Bielsku-Białej.
Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 2
grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn.
Dz.U. z 2015r., poz. 651 z późn.zm.) uchwala się,
co następuje:
§1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie umowy na
prowadzenie ksiąg rachunkowych Beskidzkiej
Izby Lekarskiej wraz Lekarską Kasą Pomocy z
Biurem Rachunkowym AKCES s.c. Lucyna Świderska, Liliana Protas z siedzibą w Bielsku-Białej.
§2

Do zawarcia umowy w imieniu Beskidzkiej Izby
Lekarskiej upoważnia się Prezesa Okręgowej
Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

Klaudiusz Komor

UCHWAŁA NR 81/VII/2016
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie
modernizacji instalacji sieci informatycznej.
Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 2
grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn.
Dz.U. z 2015r., poz. 651 z późn.zm.) uchwala się,
co następuje:
§1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na wykonanie moderniza-
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Numer 2 (3)

medyk
Beskidzki

cji instalacji sieci informatycznej do przyłączenia
Biblioteki Lekarskiej na wydzielonym VLAN-ie
do serwera BIL oraz uruchomienie kamery na
parterze, obserwującej wejście i korytarz.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

apel NR 1/VII/2016
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie: powstrzymania się od wystawiania druków ZLA w formie elektronicznej.
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów, by powstrzymali się od wystawiania druków ZLA w formie elektronicznej.
Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Polskiej
Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia uznali,
że aplikacja przygotowana przez ZUS wymaga
znaczących modyfikacji i do czasu ich wprowadzenia nie rekomendują lekarzom zakładania
kont na portalu i wystawiania zwolnień w
systemie elektronicznym ZUS.
Oczekujemy:

1) radykalnego uproszczenia systemu wystawiania e-zwolnień tak by rolą lekarza było określenie przyczyny choroby i czasu niezdolności do
pracy a wszystkie pozostałe elementy procedury
(np. określenie adresu pobytu, płatników składek) odbywały się poza obowiązkami lekarza;
2) stworzenia przez ZUS interfejsu pozwalającego na swobodne komunikowanie się z systemem
e-ZLA aplikacji gabinetowych (dzisiaj lekarz w
celu wystawienia zwolnienia musi logować się
na portalu e-zwolnień, często wielokrotnie w
ciągu dnia);
3) racjonalnego rozwiązania kwestii wystawiania zwolnień lekarskich w sytuacji braku dostępu do internetu ( w aktualnie obowiązującym
modelu lekarz musi przewidzieć taka sytuacje i
pobrać na zapas pewną pulę numerów, wydrukować pacjentowi zwolnienie a po odzyskaniu dostępu do sieci wprowadzić ręcznie wystawione
zwolnienia do systemu ZUS. Dopiero po wprowadzeniu całej puli będzie można otrzymać kolejne
numery. O ilości przyznawanych jednorazowo
numerów decydował będzie ZUS);

4) zmiany sposobu podpisywania wystawionych
zwolnień (dzisiaj możliwe jest użycie podpisu
kwalifikowanego, który jest płatny i koszty jego
zakupu obciąża lekarza lub przychodnie. Alternatywną metodą autoryzacji jest prywatną profil
zaufany e-puap lekarza -o ile taki profil posiada). W ocenie zebranych e-puap, który wymaga
przesyłania sms-ów lub maili jest zbyt czasochłonny. Nie dokonano również oceny jak ten
system zadziała jeżeli jednocześnie zaloguje się
kilkanaście tysięcy lekarzy.
Otwartą kwestią pozostaje również określenie
kto poniesie koszty związane z wprowadzeniem
systemu e-zwolnień.
Rozwiązanie wyżej wymienionych problemów

jest warunkiem niezbędnym do kolejnego etapu,
jakim powinien być pilotaż realizowany z określoną grupą lekarzy i dopiero po jego zakończeniu i analizie wniosków procedura wystawiania
e-zwolnień może zostać uznana za gotową do
wykorzystania w szerokim zakresie.
W naszej ocenie, lekarze powinni wstrzymać
się z korzystaniem z aplikacji e-zwolnień by
pozwolić reprezentantom naszego środowiska, Politykom i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na efektywne wykorzystanie dwuletniego okresu przejściowego. Uważamy, że
jest to wystarczający czas na przeprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych i informatycznych umożliwiających w przyszłości
korzystanie z systemu e-zwolnień.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

apel NR 2/VII/2016
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie: Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz do Dyrektora Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu umożliwienie zawarcia przez nowo powstałe Hospicjum im. Jana
Pawła II w Bielsku-Białej umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, co pozwoli na zapewnienie środków koniecznych do utrzymania Hospicjum wybudowanego dzięki ogromnemu wysiłkowi lokalnej społeczności.
Jako środowisko bezpośrednio zaangażowane
w opiekę nad chorymi dostrzegamy potrzebę
uruchomienia w Bielsku-Białej nowej jednostki
o profilu hospicyjnym. Szczególnie potrzebne są
właśnie łóżka opieki terminalnej i długoterminowej.
Ważne jest, żeby utworzone z tak wielkim trudem za pieniądze darczyńców hospicjum nie stało puste z powodu braku środków na jego działanie, ale mogło zapewniać kompletną opiekę
potrzebującym pacjentom.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

apel NR 3/VII/2016
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie: Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do władz Miasta Bielska - Białej
o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu uruchomienie i zapewnienie środków koniecznych do utrzymania nowo powstałego stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w
Bielsku-Białej.

Jako środowisko bezpośrednio zaangażowane
w opiekę nad chorymi dostrzegamy potrzebę
uruchomienia w Bielsku-Białej nowej jednostki
o profilu hospicyjnym. Szczególnie potrzebne są
właśnie łóżka opieki terminalnej i długoterminowej.

uchwały, stanowiska, apele

Ważne jest, żeby utworzone z tak wielkim trudem za pieniądze darczyńców hospicjum nie stało puste z powodu braku środków na jego działanie, ale mogło kompletną opiekę potrzebującym
pacjentom.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

stanowisko NR 2/VII/2016
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie: propozycji nowelizacji ustawy o
zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegającej na wprowadzeniu możliwości zatrudnienia lekarza lub lekarza dentysty w indywidualnej bądź indywidualnej specjalistycznej
praktyce lekarskiej.
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej, przyjmując niniejsze stanowisko zwykłą większością głosów, uważa za wskazaną
nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, dopuszczająca zatrudnienie przez lekarza lub lekarza dentystę prowadzącego indywidualną bądź indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w uzasadnionych przypadkach
(np. losowych) lekarza, lub lekarza dentystę o tej
samej specjalności i porównywalnych kwalifikacjach zawodowych na czas określony.

Celem proponowanej zmiany jest umożliwienie
lekarzowi lub lekarzowi dentyście, prowadzącym
indywidualną bądź indywidualną specjalistyczną
praktykę lekarską, zatrudnienia innego lekarza
celem zapewnienia zastępstwa w czasie choroby, urlopu, lub w innych sytuacjach losowych. Nie
jest natomiast ideą proponowanej zmiany umożliwienie zatrudniania w indywidualnej bądź indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej
lekarzy różnych specjalności zamiast utworzenia
podmiotu leczniczego.
Jednocześnie należy odnotować, że znaczna
grupa członków Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej jest przeciwna nowelizacji ustawy w powyższym zakresie, albowiem
indywidualna bądź indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska winna być prowadzona
pod własnym nazwiskiem. Ten wymóg odróżnia
aktualnie praktykę lekarską od podmiotu leczniczego. Ponadto rodzi się pytanie czy w związku
z proponowaną nowelizacją ustawy nie będzie
konieczne tworzenie kolejnego rodzaju praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w indywidualnej bądź indywidualnej specjalistycznej
praktyce lekarskiej. W konsekwencji zrównanie
wymogów odnośnie indywidualnych praktyk z
wymogami obowiązującymi wobec podmiotów
leczniczych może doprowadzić do likwidacji rejestru praktyk zawodowych.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

§1
1. Ustala się odprawę pośmiertną po zmarłym lekarzu lub lekarzu dentyście - członku Beskidzkiej
Izby Lekarskiej - wypłacaną na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o lekarzu rozumie się przez to również lekarza dentystę.
§2

1. Wysokość odprawy pośmiertnej na dany rok
ustala corocznie Okręgowa Rada Lekarska na
pierwszym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w danym roku.
2. Ustala się, że wysokość odprawy pośmiertnej
w roku 2016 wynosi 4 000,- zł.

3. O wysokości odprawy pośmiertnej decyduje
data zgonu lekarza.
4. Do uzyskania odprawy pośmiertnej po zmarłym lekarzu uprawniona osoba, o której mowa
w § 3 niniejszej uchwały, może wystąpić w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 6
miesięcy licząc od daty zgonu lekarza. Wnioski
złożone po wyżej określonym terminie będą rozpatrywane odmownie.
5. Do pisemnego wniosku o wypłatę odprawy pośmiertnej wnioskodawca winien załączyć skrócony akt zgonu lekarza, skrócony akt małżeństwa
lub skrócony akt urodzenia, ksero dowodu osobistego (do wglądu oryginał).
§3

1.Odprawa pośmiertna wypłacana jest osobie
pisemnie wskazanej przez zmarłego lekarza za
jego życia, a w przypadku braku takiego wskazania odprawa powyższa w pierwszej kolejności
wypłacana jest małżonkowi w całości, w przypadku zaś braku małżonka odprawa wypłacana
jest dzieciom w częściach równych na zasadach
określonych w ust. § 3

2. W przypadku wypłaty odprawy pośmiertnej
na rzecz dzieci jej wypłata następuje nie wcześniej niż po upływie okresu 6 miesięcy licząc
od daty zgonu, w którym to okresie dziecko lub
dzieci lekarza mogą złożyć pisemny wniosek o
wypłatę odprawy pośmiertnej. W przypadku
niezłożenia wniosku przez wszystkie dzieci pozostałe po zmarłym lekarzu, odprawa pośmiertna przysługuje wyłącznie tym dzieciom, które
złożyły wniosek w nieprzekraczalnym terminie
6 miesięcy. Wypłata odprawy pieniężnej na rzecz
dzieci po zmarłym lekarzu, które złożyły wniosek, następuje w częściach równych
§4

Kwotę odprawy pośmiertnej po zmarłym lekarzu
pomniejsza się o kwotę zaległości zmarłego lekarza wobec Beskidzkiej Izby Lekarskiej z jakiegokolwiek tytułu, w tym w szczególności: składki
członkowskiej, kosztów postępowania przed
okręgowym sądem lekarskim, zaległości z tytułu
pożyczki w Lekarskiej Kasie Pożyczkowej.
§5

UCHWAŁA NR 97/VII/2016
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie: odprawy pośmiertnej.

Na podstawie art. 25 pkt 4 oraz 10 w związku
z art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o
izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,
poz. 651 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

W związku z podjęciem niniejszej uchwały moc
obowiązującą traci uchwała nr 37/V/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie odprawy pośmiertnej, z zastrzeżeniem postanowień §
5.
§6

Do wniosków o wypłatę odprawy pośmiertnej
złożonych przed dniem wejścia w życie niniej-

uchwały, stanowiska, apele

szej uchwały stosuje się przepisy uchwały Nr
37/V/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej izby Lekarskiej z dnia 18 stycznia 2008 r.
§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

Klaudiusz Komor

UCHWAŁA NR 177/VII/2016
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 97/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby
Lekarskiej z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie odprawy pośmiertnej.
Na podstawie art. 25 pkt 4 oraz 10 w związku
z art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o
izbach lekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.,
poz. 522) uchwala się, co następuje:
§1

W uchwale Nr 97/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie odprawy pośmiertnej
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje
się do wniosków o wypłatę odprawy pośmiertnej po lekarzach zmarłych po dniu
30 czerwca 2016r., za wyjątkiem § 4, który
stosuje się od dnia podjęcia uchwały, to jest
od dnia 26 lutego 2016r.

2. Do wniosków o wypłatę odprawy pośmiertnej po lekarzach zmarłych do dnia 30
czerwca 2016r. stosuje się postanowienia
uchwały Nr 37/V/2008 Okręgowej Rady
Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z
dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie odprawy pośmiertnej oraz § 4 uchwały Nr 97/
VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 lutego
2016r. w sprawie odprawy pośmiertnej.”

2. W § 5 uchwały prostuje się oczywistą omyłkę
polegającą na wskazaniu w jego treści „§ 5” zamiast „§ 6”. W wyniku sprostowania, o którym
mowa powyżej, § 5 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„W związku z podjęciem niniejszej uchwały moc
obowiązującą traci uchwała nr 37/V/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie odprawy pośmiertnej, z zastrzeżeniem postanowień §
6.”
§2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 97/
VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 lutego 2016r.w
sprawie odprawy pośmiertnej nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.
§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

Numer 2 (3)

medyk
Beskidzki
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UCHWAŁA NR 112/VII/2016
prezydium
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 11 marca 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zakup koszulek z logo Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z
2015r., poz. 651 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zakup koszulek z
logo Beskidzkiej Izby Lekarskiej do kwoty 6.500,- zł
/słownie: sześć tysięcy pięćset złotych/ netto.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
zastępca sekretarza
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Bogusława Gradowska

Klaudiusz Komor

UCHWAŁA NR 122/VII/2016
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 8 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem
Zdrowia.
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2
grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn.
Dz. U. z 2015r., poz. 651 z późn.zm.) uchwala się,
co następuje:
§1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia
w sprawie przekazania Beskidzkiej Izbie Lekarskiej przez Ministra Zdrowia środków finansowych w kwocie 175 953,zł (sto siedemdziesiąt
pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote)
na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją przez Izbę zadań,
przekazanych jej przez organy administracji państwowej w latach 2005 – 2015.
§2

Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w
§ 1, w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej upoważnia się Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej lek. Klaudiusza Komora działającego
łącznie ze Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej Grzegorzem
Kołodziejem.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

wicePREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Maciej Skwarna

stanowisko NR 3/VII/2016
prezudium OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: orzekania o niezdolności do pracy
w Izbach Przyjęć i SOR.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej dostrzega wagę problemu
poruszonego w piśmie Lekarzy Podstawowej
Opieki Zdrowotnej z dnia 31 marca 2016 r., skie-
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Numer 2 (3)

medyk
Beskidzki

rowanym do wiadomości do Prezesa Beskidzkiej
Izby Lekarskiej i uważa za konieczne wypracowanie stanowiska satysfakcjonującego obie strony w tym względzie.
Dlatego proponujemy zorganizowanie spotkania
zainteresowanych w siedzibie Beskidzkiej Izby
Lekarskiej w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 13:00.

Stosowne zaproszenie prześlemy do Lekarzy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej będących inicjatorami listu oraz osób odpowiedzialnych za
organizację pomocy udzielanej w Szpitalnych
Oddziałach Ratunkowych, Izbach Przyjęć i Pogotowiu Ratunkowym.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

wicePREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

Maciej Skwarna

uchwała NR 156/VII/2016
prezydium
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zakup projektora do sali szkoleniowej Ośrodka Kształcenia
Medycznego.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z
2016r., poz. 522) uchwala się, co następuje:

§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zakup projektora do sali szkoleniowej Ośrodka Kształcenia
Medycznego do kwoty 3.200,- zł /słownie: trzy
tysiące dwieście złotych/ brutto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

Klaudiusz Komor

uchwała NR 158/VII/2016
prezydium
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wymiany dysku w laptopie szkoleniowym na dysk wstrząsoodporny.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z
2016r., poz. 522) uchwala się, co następuje:

§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na wymianę
dysku w laptopie szkoleniowym na dysk wstrząsoodporny do kwoty 400,- zł /słownie: czterysta
złotych/ brutto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z
2016r., poz. 522) uchwala się, co następuje:
§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na przystosowanie sali nr 5 na I piętrze do przedstawiania
prezentacji multimedialnych i wydatkowania w
tym celu kwoty 1.500,- zł /słownie: tysiąc pięćset
złotych/ brutto.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

Klaudiusz Komor

uchwała NR 159/VII/2016
prezydium
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wymiany komputera na stanowisku dla interesantów w rejestrze lekarzy.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z
2016r., poz. 522) uchwala się, co następuje:

§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na wymianę
komputera na stanowisku dla interesantów w
rejestrze lekarzy do kwoty 2.300,- zł /słownie:
dwa tysiące trzysta złotych/ brutto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

uchwała NR 157/VII/2016
prezydium
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: przystosowania sali nr 5 na I piętrze do przedstawiania prezentacji multimedialnych.

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

uchwała NR 174/VII/2016
prezydium
OKRĘGOWEj rady LEKARskiej
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na remont pomieszczenia w Klubie Lekarza.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z
2016r., poz. 522) uchwala się, co następuje:

§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na wydatkowanie środków finansowych na remont pomieszczenia w Klubie Lekarza do kwoty 25.000,- zł /
słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sekretarz
okręgowej RADY LEKARSKIEJ

Małgorzata Potyralska

PREZES
okręgoweJ RADY LEKARSKIEJ

Klaudiusz Komor

uchwały, stanowiska, apele

Pobieranie numerów recept - instrukcje
W związku ze zmianami w sposobie pobierania numerów recept podlegających refundacji, przekazujemy Państwu komunikat Jerzego Szafranowicza, Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

Komunikat

dla lekarzy / lekarzy dentystów /
felczerów, którzy mają zawarte umowy
upoważniające do wystawiania recept
na leki refundowane.

W związku z ustawą z dnia 9 października
2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 1991),
umowy upoważniające do wystawiania
recept podlegające refundacji zawarte
z Narodowym Funduszem Zdrowia przed

W celu rejestracji
w Portalu Personelu należy:

wejściem w życie ww. ustawy tracą ważność z dniem 31 grudnia 2016 r.

Informujemy, że od dnia 01.01.2017 r. pobieranie zakresów numerów recept przez
osoby uprawnione będzie możliwe jedynie
przez Portal Personalny Narodowego
Funduszu Zdrowia. Osoby posiadające już
taki dostęp zachowają ciągłość możliwości
pobierania recept.
Osoby nie posiadające takiego dostępu
zachęcamy do rejestracji w tymże portalu
(w załączeniu instrukcja rejestracji w Portalu Personelu oraz instrukcja pobierania
zakresów numerów recept) w celu zachowania ciągłości dostępu do recept refun-

dowanych. Formularz aktywacyjny należy
wypełnić na stronie internetowej Śląskiego
OW NFZ i wydrukowany dostarczyć do
Oddziału.
W przypadku nieuzyskania dostępu do
Portalu Personelu do dnia 31.12.2016 r.
w późniejszym terminie konieczne będzie
osobiste złożenie wniosku o uzyskanie
uprawnienia do pobierania numerów
recept wraz z kompletem wymagających
dokumentów (komunikat nr 138/2015
z dnia 21.12.2015 r. na stronie Śląskiego
OW NFZ) co znacznie wydłuży i skomplikuje proces uzyskania dostępu do Portalu
Personelu.

W celu samodzielnego pobrania
zakresów numerów recept należy:

• Wejść na stronę Śląskiego OW NFZ: www.nfz-katowice.pl

• Wejść na stronę Śląskiego OW NFZ: www.nfz-katowice.pl

• W menu DLA ŚWIADCZENIODAWCY wybrać zakładkę
LEKARZE I RECEPTY

• W menu DLA ŚWIADCZENIODAWCY wybrać zakładkę
LEKARZE I RECPETY

• Wejść na stronę logowania klikając zakładkę PORTAL PERSONELU LOGOWANIE

• Wejść na stronę logowania klikając zakładkę PORTAL PERSONELU LOGOWANIE

• Wybrać zakładkę AKTYWACJA

• W miejscu Użytkownik wpisać PESEL i następnie HASŁO nadane
podczas wypełniania formularza. Pola KOD PERSONELU nie
wypełniamy, jeśli nie mamy dostępu do systemu EWUŚ.

• Wypełnić formularz aktywacyjny, ZATWIERDZIĆ
• Na adres podany w polu E-mail zostaje automatycznie wysłana
wiadomość umożliwiająca potwierdzenie i wydrukowanie Formularza Aktywacyjnego. E-mail zawiera link, na który należy
kliknąć. Formularz otwiera się w tym momencie ponownie i należy go wydrukować przy użyciu przycisku ZATWIERDŹ i DRUKUJ

• Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła.

• Wydrukowany formularz dostarczyć osobiście lub drogą listową
do siedziby Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (40-844
Katowice, ul. Kossutha 13).

• Wskazać ilość bloczków (1 bloczek = 100 recept) – max. 15 bloczków dziennie i kliknąć ZATWIERDŹ, a następnie GENERUJ KOMUNIKAT.

• Po zalogowaniu należy wybrać w oknie RECEPTY pozycję GENEROWANIE NUMERÓW RECEPT
• Następnie wybrać WNIOSEK

• W zależności od potrzeby można wybrać DRUK ZAMÓWIENIA
do drukarni, PLIK PDF (max. 3 bloczki) do wydruku na własnej
drukarce lub PLIK XML (wersja elektroniczna do drukowania
z programu np. mMedica).
Uwaga!

Uwaga!

Hasło do portalu (pola Hasło / Powtórz hasło w formularzu aktywacyjnym) musi mieć
• co najmniej 8 znaków
• co najmniej 2 cyfry
• co najmniej 1 dużą literę
• co najmniej 1 znak specjalny(np. !; $; @; _; lub ?)

Hasło do portalu (pola Hasło / Powtórz hasło w formularzu aktywacyjnym) musi mieć
• co najmniej 8 znaków
• co najmniej 2 cyfry
• co najmniej 1 dużą literę
• co najmniej 1 znak specjalny(np. !; $; @; _; lub ?)

uchwały, stanowiska, apele

Aktualności
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Organizatorzy i prelegenci konferencji pt. „Depresja kobiet- problem społeczny i medyczny. W XXI wieku nie ma powodu, żeby cierpieć”

O depresji, seksualności
Nie ma powodu aby cierpieć brzmi motto konferencji poświęconej społecznym i medycznym
aspektom depresji kobiet. O tym,
jak popularny to temat, niech
świadczy fakt, że w wydarzeniu
tym, które odbywało się sobotę 16 kwietnia w hotelu Vienna
udział wzięło ponad trzysta
osób. Chętnych było zaś prawie
dwa razy tyle.
- Zainteresowanie konferencją przerosło
moje najśmielsze oczekiwania – przyznaje Jolanta Klemens, inicjatorka i główna
organizatorka tego wydarzenia. - Temat był
przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę",
pokazał jak ogromne jest zapotrzebowanie w społeczeństwie na fachową wiedzę.
A jeżeli jeszcze ta wiedza przekazana jest
w mistrzowski sposób, to jest szansa, że
coraz więcej osób skorzysta z pomocy spe-
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cjalistycznej, i że nikogo wkrótce nie będzie
dziwić już fakt, iż nie da się oddzielić sfery
somatycznej od psychicznej, że są one ze
sobą nierozerwalnie połączone.

Konferencję poświęconą społecznemu
i medycznemu wymiarowi depresji u kobiet
zorganizowały Rada Programowa Ośrodka
Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby
Lekarskiej, Zespół Poradni PSYCHOMedical,
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, oraz
stowarzyszenie Felicitas.
Główne zagadnienia, wokół których koncentrowały się odczyty, dotyczyły terapii
hormonalnej w okresie menopauzy oraz
farmakologii zaburzeń psychicznych. Nie
tylko jednak tematyka, ale również znamienici wykładowcy przyciągnęli tak liczną
publikę.
O tym jak postępować z lekami psychotropowymi w przypadku ciąży u osób z zaburzeniami psychicznymi, jakie stosować leki
i jakie dawki, których unikać i jak postępować w przypadku ciąży planowanej, a jak

w przypadku nieplanowanej, mówił prof.
dr hab. Przemysław Bieńkowski z Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. (Bezpieczeństwo stosowania leków psychotropowych przed, w trakcie i po ciąży).

Doc. dr hab. med. Michał Lew Starowicz
z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, swój odczyt poświęcił seksualności
człowieka, szczególnie jego psychologicznym
i psychicznym aspektom. - Większość z nas
koncentruje seks z zagadnieniami genitalnymi. Tymczasem, to co najważniejsze dla
seksualności znajduje się ok. metra wyżej
– to nasz mózg – stwierdził docent rozpoczynając swój wykład. Omówił rolę hormonów
w seksualności kobiet i mężczyzn, wpływ
antykoncepcji hormonalnej na seksualność,
oraz relację między depresją i seksualnością
oraz związaną z tym farmakologiczną terapią
antydepresyjną. Szczególną rolę poświęcił
psychofarmakoterapii i wpływowi leków
psychotropowych na seksualność.
Seksualność po menopauzie to z kolei
tematyka wykładu prof. doc. dr hab. n. med.

aktualności

Temat depresji
przyciąga tłumy
Rozmowa z Jolantą
Klemens - inicjatorką i organizatorką
konferencji.

Pełna sala w trakcie wszystkich prelekcji świadczy o dużym zainteresowaniu konferencją.

Aukcja na rzecz hospicjum
i Kuba Abrahamowicz w akcji.

Konferencję otwierał Prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor.

Koncert młodej harfistki Aleksandry
Augustyn urozmaicił konferencję.

i nie tylko…
Macieja Wilczaka, który starał się przełamać
tradycyjne opory przed terapią hormonalną.
– Statystycznie 1/3 życia kobiet przebiega
już po menopauzie. Objawy związane z nią
są bardzo dolegliwe, a jedną z nich jest
utrata zainteresowania życiem płciowym
– podkreśla profesor. Co więcej w rutynowych kontaktach lekarz – pacjentka, żadna
ze stron nie chce poruszać tego tematu.
Szkoda, bo wcale nie musi tak być Dziś
medycyna proponuje kobietom możliwości uzupełnienia braków, które powstają
w związku z wygasaniem
czynności jajników.
W ostatniej części swoje
odczyty wygłosiły również
Jolanta Klemens, która jest
główną organizatorką i inicjatorką konferencji (Nowoczesna
farmakoterapia w depresji)
oraz Karina Stasiak (Depresja, a uzależnienie kobiet na
przykładzie kliniki Wolmed).
Jolanta Klemens podkreślała

Aktualności

podczas wykładu, jak wiele zmieniło się
tu w ciągu ostatnich lat. - Rozwój farmakoterapii depresji swój początek datuje na
1956 rok. Ostatnie 30 lat to wręcz eksplozja
myśli naukowej i pojawienie się ogromnej
ilości nowych leków przeciwdepresyjnych.
Celem mojego wykładu było pokazanie, iż
aktualnie stosowane leki przeciwdepresyjne
są nie tylko bezpieczne, nie uzależniają, są
dosłownie na każdą kieszeń, a dla ogromnej
rzeszy pacjentów są nadzieją na poprawę
jakości życia, czy wręcz stanowią o jego
kontynuacji. Bo w XXI wieku nie
ma powodu aby cierpieć...

Tomasz
Matlakiewicz

Redaktor
Biuletynu Beskidzkiej
Izby Lekarskiej

t.matlakiewicz@dimedia.info

To nie koniec. W trakcie konferencji odbyła się aukcja na
rzecz Hospicjum im. Jana Pawła
II w Bielsku-Białej prowadzona
przez bielskiego aktora Kubę
Abrahamowicza. Dzięki szczodrości uczestników konferencji udało
się zebrać na rzecz bielskiego
hospicjum prawie. 9 tys. zł.

Skąd tak duże zainteresowanie konferencją?
To z pewnością zasługa tematyki. Konferencja dotyczyła problemów, o których
mało się mówi, a które są powszechne.
Mimo że niewidoczne, powodują ogromne cierpienia, nieraz prowadzą do dezorganizacji życia, utraty rodziny, miejsca
pracy, a w skrajnych przypadkach nawet
do prób samobójczych, z czego część jest
niestety skuteczna.

Czy będą zatem kolejne takie wydarzenia?
Już w trakcie konferencji padały pytania
od uczestników, czy będzie ona organizowana cyklicznie. Wsparcie znaczących
osób z miasta, powiatu oraz środowiska
medycznego - lekarskiego i pielęgniarskiego dodało mi skrzydeł i sprawiło,
że szybko zapomniałam o zmęczeniu.
Z nową energią przystąpiłam do organizacji przyszłorocznej, trzeciej już
wspólnej konferencji Beskidzkiej Izby
Lekarskiej oraz PSYCHOMedical. Mogę
już zapowiedzieć, że w przyszłym roku, 1
kwietnia odbędzie się więc kolejna. Tym
razem, w odróżnieniu od tegorocznej,
gdzie mowa była głównie o problemach
zdrowotnych kobiet, adresatami będą zarówno panie jak i panowie. Postaramy się
pokazać, jak zdrowie fizyczne warunkuje
zdrowie psychiczne, zdrowie psychiczne
warunkuje fizyczne, i jak to wszystko
może się przekładać na sferę seksualną.

Wiadomo kto zagości na mównicy?
Swoje uczestnictwo w przyszłorocznym
wydarzeniu naukowym potwierdzili prof.
dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz,
prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak,
doc. dr hab. n. med. Robert Pudlo oraz
dr n.med. Marcin Życzkowski. Również
jak w tym roku, zostanie zorganizowana
w trakcie konferencji loteria i aukcja na
rzecz Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego. Prawie 9.000 złotych
udało się zebrać dzięki zwykłym ludziom
o wielkich sercach, którzy zasilili swoimi
darami loterię i aukcję, a kolejne osoby
o równie wielkich sercach przedmioty te
losowały i licytowały.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał
Tomasz Matlakiewicz
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XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Wędkarstwie Spławikowym

Lekarze - wędkarze
16 lekarzy z całej Polski wzięło udział w
XIV Mistrzostwach Polski Lekarzy w Wędkarstwie Spławikowym, które odbywały
się 11 i 12 czerwca na pięknym akwenie
wodnym w pobliżu Cieszyna. Impreza
ta od 14-tu lat jest organizowana przez
naszą izbę i co roku gromadzi sporą grupę
lekarzy wraz z rodzinami i przyjaciółmi.
Oprócz kategorii głównej „lekarze”, rozgrywana jest również kategoria „junior” oraz
„przyjaciele”. Również w tym roku na star-
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cie stanęło 16 lekarzy z całej Polski, wśród
nich jedna Pani. Naszą izbę reprezentowali
Grzegorz Kołodziej, Klaudiusz Komor, Jacek
Fenski oraz Tadeusz Bargiel. Pogoda pierwszego dnia nie rozpieszczała zawodników
– intensywny deszcz padał przez ponad
połowę zawodów za to drugiego dnia piękne słońce ani na moment nie zachodziło za
chmury. Po pierwszym dniu nasi lekarze
zajmowali drugie i trzecie miejsce, niestety
niekorzystne losowanie w drugim dniu za-

wodów sprawiło, że nie utrzymali swoich
miejsc. Ostatecznie najlepszym z naszych
został Grzegorz Kołodziej, który zajął piąte
miejsce. W całych zawodach zwyciężył
Aleksander Sacher, onkolog z Gliwic, drugie
miejsce zajął Maciej Cyl dentysta z Łodzi,
a trzeci był Bartłomiej Rutkowski lekarz
rodzinny z Białegostoku. W tym roku
planowane są jeszcze dwie lekarsko-wędkarskie imprezy więc jesień zapowiada się
interesująco.

aktualności

1600 biegaczy na starcie 24. Biegu Fiata.

Nasi znów pobiegli
Podobnie jak w poprzednich latach,
również tym razem nie zabrakło
lekarzy na starcie Biegu Fiata. W
tym roku, w 24 edycji biegu, mającego rangę Mistrzostw Polski Lekarzy,
pobiegło ich 53, a dystans ukończyło 45 (o 3 więcej niż przed rokiem).
Tym razem najlepszy był Wojciech Lizak z
Jastrzębia Zdroju, który z czasem 00:36:13
na mecie zameldował się jako 33. w klasyfikacji generalnej. Wśród lekarzy naszej
izby najszybszy był Przemysław Śleziński
(00:46:44). Wśród Pań z kolei triumfowała
Joanna Mogilska-Manda, która nie miała
sobie równych wśród Pań w całej klasyfikacji lekarzy (00:47:25). Najlepsze wyniki
spośród członków BIL uzyskali wśród Pań:
Joanna Mogilska-Manda, Katarzyna Dawid,
Dorota Jura, Alicja Homel-Grochowska,
Paulina Godel, Sitkiewicz Emilia, Magdalena Maślińska. Panowie: Przemysław Śleziński, Piotr Sikora, Marcin Nowak, Krzysztof
Pietrzak, Paweł Rogoziński, Arkadiusz
Kocoń, Janusz Raszka, Jerzy Walica, Paweł
Uchański, Adrian Błasiak, Szymon Żuber,
Michał Dudek, Bogdan Szymala, Leon Ferfecki. Puchary i medale lekarzom wręczali
na mecie wiceprezes Beskidzkiej Izby
Lekarskiej Maciej Skwarna oraz Jarosław
Stankowski, Dyrektor Kliniki św. Łukasza

aktualności

(która ufundowała dla lekarzy koszulki).
Po dekoracji tradycyjnie już biegacze –
lekarze spotkali się w Klubie Lekarza w
siedzibie BIL, na spotkaniu integracyjnym
z obiadem, który sponsorowała właśnie
nasza Izba. Dodajmy, że Mistrzostwa Polski
Lekarzy, które z roku na rok przyciąga
coraz większą liczbę biegających medyków
w przyszłym roku mają przejść pewną

modyfikację. - Planujemy dodanie męskiej
kategorii wiekowej powyżej 65 roku życia
oraz być może specjalne uhonorowanie
najlepszych członków BIL – zapowiada
organizator mistrzostw Maciej Pająkowski.
W tym toku łącznie w Biegu Fiata wzięło
udział ok. 1600 biegaczy.

Tomasz Matlakiewicz
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Lekarz wiersze pisze
Nie tylko recepty piszą lekarze.
Zapewne w każdej izbie lekarskiej
jest taki lokalny poeta, czy pisarz.
Chcemy Państwu przedstawić
należącą do naszej Izby bielską
stomatolog Izabelę Karasińską,
której wiersze i książki już od
36 lat zachwycają, wzruszają i
inspirują.

Książki
„Afryka, malowana sercem” (wyd.I -1998, wyd.II - 2000)
„Pod słońcem Beskidów, pod gwiazdą szanraku” (2005)
„Podaruj mi kowbojski strój” (2010)

Tomiki wierszy:
„...i uchylone zostaw drzwi” (1998)
„Przygotujcie drogę Panu (2003)
„Największa jest miłość” (2003)
„Od psalmów w Beskidach po kazachski step” (2006)
„W blasku świec” (2010)
„Wiatr z Beskidów” (2013)

Swój pierwszy wiersz – „Moja muzyka” napisała w liceum, w 1980 roku. I tak się
zaczęło. Dziś ma w swoim dorobku sześć
tomików. Te wiersze, jak przyznaje, są
zapisem jej doznań, wzruszeń, impresji,
retrospekcji, relacji do Boga i ludzi. Są
także pamiątką spotkań, świąt, rodzinnych
uroczystości. Są też wiersze-upominki dla
różnych osób.

- Gdyby zebrać je wszystkie razem, rok po
roku w szereg, zostałyby świadectwem szybko mijającego czasu oraz nieśmiałą próbą
jego zatrzymania. Takim rodzajem pamiętnika – podkreśla Izabela Karasińska. Wiersze
pisze z natchnienia, a natchnienie czerpie
z codzienności.
- Ze wszystkiego, co jest subiektywnie ważne
w danej chwili - lub z tego, co jest ważne
obiektywnie. Z tego, co dzieje się naokoło
mnie i z tego, co we mnie. Z przeżyć: emocjonalnych czy duchowych. A także: z podróży,
z pejzaży i ze spotkań z ludźmi – wylicza
doktor Karasińska. - Napisałam też kilka
pieśni dla Zespołu Pieśni i Tańca „Bielsko”.
Co najmniej jedna z nich zostanie
w Bielsku i regionie znacznie dłużej
niż ja sama będę żyła. Myślę, że to
jest chyba jakiś rodzaj literackiego
sukcesu. Choć jest niezamierzony –
daje mi dużo radości.
Są również książki. Pierwsza ukazała
się 18 lat temu: rodzaj reportażu
z misji afrykańskich, napisana po
powrocie z Kongo i Kamerunu. Au-

Z przyjemnością informujemy,
że już za kilka dni ukaże się
kolejny tomik poezji Izabeli
Karasińskiej. Prace nad prawie
dziewięćdziesięciostronicową
publikacją dobiegają już końca.
Wydawcą jest Beskidzka Izba
Lekarska.
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torka opowiada: - Mijało 25 lat od posłania
do Kongo misjonarzy z tarnowskiej diecezji
i na ten jubileusz była potrzebna publikacja,
która zawierałaby nie tylko opis misji w Afryce, ale i rodzaj świadectwa życia różnych
ludzi. Moja „Afryka, malowana sercem”
była jedną z trzech takich jubileuszowych
publikacji prozą i ukazała się równolegle
z pierwszym moim tomikiem wierszy pt.
„...i uchylone zostaw drzwi”. Drugie wydanie
„Afryki, malowanej sercem”, wystawione na
Targach Książki w Krakowie w roku 2000,
zajęło drugie miejsce na liście bestsellerów,
zaraz za albumem Adama Bujaka. Duży
i zarazem nieoczekiwany sukces literacki. Nie
wiedziałam, że wydawca wystawił książkę
do takiego rankingu. Dowiedziałam się
o wszystkim już po fakcie, z gazety. To i dobrze – bo inaczej byłby to dla mnie ogromny
stres, na który w dodatku nie byłam wtedy
przygotowana. Literackie rankingi są dla
zawodowców… Nigdy nie byłam literatem, jestem lekarzem dentystą, a książki to zawsze
był rodzaj hobby.

Jej kolejna książka: „Pod słońcem Beskidów,
pod gwiazdą szanraku” – to kolejny reportaż z misji, tym razem w Kazachstanie.

Ostatnią swoją książkę „Podaruj mi kowbojski strój” napisała już nie jako odpowiedź
na konkretne zaproszenie czy zamówienie - ale z własnego pomysłu: - Poznałam
w Kazachstanie fascynującego człowieka: potomka polskich emigrantów z Chicago. Kiedy
był malutkim dzieckiem, marzył o zostaniu
kowbojem na prerii. Został franciszkańskim
zakonnikiem, a po wielu latach spędzonych
w Stanach Zjednoczonych oraz w Rzymie kiedy zbliżał się już do emerytury i miał 62
lata - podjął wyzwanie: zgłosił się na misje
do Kazachstanu. Nauczył się języka rosyjskiego. Od roku 1993 pracował w Kazachstanie.
W roku 2000, w wieku 70 lat został biskupem. Zawsze był skromnym, pracowitym,
uczynnym, ciepłym człowiekiem. Chciałam,
żeby pozostał po Nim, pośród wielu innych,
i taki ślad: książka - rodzaj biografii i świadectwa życia. Ksiądz biskup Henryk Howaniec mieszka aktualnie w USA i ma 85 lat.
Co jej daje pisanie i wydawanie kolejnych
publikacji? Doktor Karasińska tak odpowiada na to: - Pożytkuję w nim swój nadmiar
energii, przemieniając go w kolejne linijki
tekstu. Ale to dopiero „po drugie”. A po
pierwsze: to, co zostaje drukiem w książkach
- zostaje już „na Zawsze”. Na Zawsze zatem
zostają: rodzina, krąg przyjaciół, podróże,
wspomnienia, modlitwy, cienie i blaski.
Poprzez pisanie: to, co często bywa nieuchwytne - staje się widzialnym znakiem.
Ktoś powiedział mi kiedyś – mówi dalej że książki są jak listy pisane do setek osób
naraz. To zobowiązuje. Ale i: daje tyle
radości! ...i tym sposobem - ten pojedynczy, osobisty nadmiar energii staje się
po wydaniu drukiem: prezentem dla
Wielu.

Tomasz Matlakiewicz

pasje Lekarzy

Wspominamy
Lekarzy, którzy odeszli

Piotr Smreczyński
Kłodzko. Twierdza z lotu ptaka.

1948 – 2016

Pożegnanie Piotra Smreczyńskiego

Kącik Seniora
Koleżanki i Koledzy! W lipcu i sierpniu
mamy przerwę wakacyjną. Kończymy
nasze czwartkowe spotkania w czerwcu
i w tym też czasie prosimy o zgłaszanie
się na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej
w dniach 24 i 25 września. Zgłoszenia
w Klubie Lekarza u Pani Bożenki. Orientacyjny koszt własny 150 -200 zł, zależnie od
liczby chętnych.

Ten numer Medyka Beskidzkiego dotrze do
Was już po kolejnym Krajowym Zjeździe
Lekarzy. Znajdziecie w nim zapewne
relację z obrad. Mam nadzieję na korzystniejsze dla nas wszystkich rozstrzygnięcia.
Zapraszamy w czwartki na godz. 15.00.

Aniela Ptak

Otrzymałem zaszczytne zadanie
skreślenia kilku słów przybliżających
postać Piotra. Okazało się to bardzo
trudne. Jak w kilku zdaniach zmieścić
całe życie? Powiedzieć, że Piotr był
świetnym lekarzem, współtwórcą oddziału intensywnej terapii oświęcimskiego szpitala, pionierem powstania
karetki reanimacyjnej, nauczycielem
i wzorem dla wielu młodych lekarzy?
Że był dobrym mężem, świetnym ojcem dla synów, z których jeden wymagał szczególnego poświęcenia? Że był
bezwzględnie uczciwy, obowiązkowy,
lojalny i każdy mógł liczyc na pomoc
z Jego strony?
Był po prostu dobrym człowiekiem…

Nie będę wymieniał jego zasług i osiągnięć – wszyscy je dobrze znamy i nie
ma potrzeby ich podkreślać. Swoją
chorobę znosił z odwagą i humorem.
Na pytanie jak się czuje, odpowiadał, że
dobrze… i jego rak też.
Piotr miał swoje pasje. Lubił żeglować,
lubił książki i narty. Odkładał przyjemności na później, na okres emerytury,
której niestety nie doczekał. Chciałbym
poprosić wszystkich znających Piotra
o przywołanie jego obrazu z okresu
gdy był zdrowy, szczęśliwy, roześmiany,
wygłaszał błyskotliwe i cięte komentarze – niektóre z nich nadal krążą po
szpitalu. Takim go zapamiętajmy.
Teraz Piotr żegluje po niebieskich wodach i ma czas na wszystko. A dla nas
w koronie słonecznej zabrakło jednego
promyka…
Żegnaj Piotrze…

Andrzej Wojdyło

Szanowni
Państwo!
Zachęcamy do systematycznego odwiedzania
strony internetowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Znajdą tam Państwo aktualizowane na bieżąco
wiadomości, ważne ogłoszenia dotyczące lekarzy,
artykuły poświęcone zagadnieniom związanym
z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej,
zbiór podstawowych przepisów prawnych, oferty
pracy, informacje o ubezpieczeniach, informacje
dla seniorów oraz wiele innych ważnych
i ciekawych treści.

Zapraszamy!

www.bil.bielsko.pl
aktualności, Kącik seniora,
pożegnanie lekarzy
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