
                               projekt 

 

          

UCHWAŁA  Nr 1 

 Okręgowego Sprawozdawczo -  Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10  marca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

 

 

  Na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t.j. )   - uchwala się co następuje :  

 

 

§  1 

 

 

Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy  Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie  przyjmuje regulamin, który jest 

załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 

§  2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

         

 

------------------------------        ---------------------------------. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr 1 XXV Zjazdu  

Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie 

         z dnia 10.04.2010r. 

 

 

Na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz.U. 18.168 t.j.)   - uchwala się, co następuje:  

 

 

        Rozdział 1 
      

Przepisy ogólne 

 

              § 1 

 

Ilekroć w uchwale mowa bez bliższego określenia: 

1. o  ustawie - oznacza to ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

      (Dz.U.18.168 t.j.) 

 

2. o zjeździe – należy to rozumieć jako okręgowy zjazd lekarski. 

 

3. o przewodniczącym zjazdu, zastępcy przewodniczącego zjazdu, sekretarza zjazdu lub 

prezydium zjazdu – należy przez to rozumieć przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego, sekretarza lub prezydium okręgowego zjazdu lekarzy. 

 

              § 2 

 

1.  Zjazd powinien odbyć się najpóźniej do końca marca każdego roku. 

2.  Zjazd nadzwyczajny powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu zgłoszenia 

formalnego wniosku w sprawie jego zwołania. 

3.  Zjazd sprawozdawczo – wyborczy powinien odbyć się najpóźniej do końca ostatniego roku 

kadencji organów izby. 

4.  Zjazd zwołuje Okręgowa Rada Lekarska 

 

§ 3 

 

1. Zawiadomienie o terminie., miejscu i porządku obrad zjazdu – z pouczeniem delegata o 

obowiązku uczestnictwa – należy przesłać każdemu uczestnikowi zjazdu i Naczelnej Radzie 

Lekarskiej co najmniej na 21 dni przed  terminem zjazdu. 

2.  Sprawozdania z działalności: rady, okręgowej komisji rewizyjnej, sądu i okręgowego 

rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz projekt preliminarza budżetowego przesyła 

się uczestnikom zjazdu  w terminie określonym w ust. 1. 

3.  Naczelna Rada Lekarska może wnieść określoną sprawę do porządku obrad zjazdu. 

 



              

Rozdział 2 
 

                       Uczestnicy zjazdu 

 

                     § 4 

 

 

1. W zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez rejonowe zebrania 

wyborcze na daną kadencje, których mandat nie wygasł z przyczyn wymienionych w art. 15 

ustawy o izbach lekarskich. 

2.  W zjeździe sprawozdawczo – wyborczym mogą uczestniczyć z głosem doradczym  nie 

będący delegatami członkowie ustępującej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, sądu oraz 

okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy, a w każdym zjeździe – 

delegowani członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej. 

 

3.  W zjeździe  mogą brać udział także goście zaproszeni przez okręgowa radę lekarską lub 

przez zjazd. 

 

 

              § 5 

 

       1.Obecność delegatów na zjeździe jest obowiązkowa. 

       2. Delegata obowiązuje czynny udział w posiedzeniach zjazdu i komisji zjazdowych  

          (może być  członkiem tylko jednej ). 

      3. Usprawiedliwieniem nieobecności delegata w posiedzeniach zjazdu jest choroba lub 

           inne, niemożliwe do przewidzenia przeszkody). 

       4. Delegaci i inni uczestnicy zjazdu  stwierdzają obecność na zjeździe  podpisami  

           na listach obecności sporządzonych odrębnie dla delegatów i dla pozostałych osób  

           uczestniczących w zjeździe. 

       5.  Listy  obecności powinny być sporządzone odrębnie dla każdego dnia zjazdu. 

 

 

    Rozdział 3 

  Organy zjazdu 

       

§ 6 

 

1. Organami zjazdu jest prezydium zjazdu i komisje zjazdowe. 

 

2. Prezydium zjazdu tworzą: przewodniczący, 2 zastępców przewodniczącego,  2 sekretarzy 

zjazdu. 

 



              

  § 7 

 

      Przewodniczący zjazdu: 

       

   1. przeprowadza wybory zastępców przewodniczącego zjazdu, sekretarzy zjazdu  

          i komisji zjazdowych przy pomocy członków komisji wyborczej 

2.  przewodniczy posiedzeniom zjazdu 

3.  czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad zjazdu 

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

5.  podejmuje inne czynności wynikające z niniejszej uchwały 

               

§ 8 

 

 

       1.Zastępcy przewodniczącego zjazdu zastępują przewodniczącego zjazdu  

        w określonym przez niego zakresie. 

 

2. Sekretarze zjazdu: obliczają głosy w głosowaniach jawnych, przyjmują zgłoszenia do  

dyskusji, gromadzą  dokumentację zjazdu, sporządzają protokół z posiedzenia zjazdu. 

 

               

§ 9 

 

      1.Komisjami zjazdu są: 

   1) komisja mandatowa  - liczy  co najmniej 3 osoby 

   2) komisja uchwał i wniosków – liczy co najmniej  3 osoby 

       3) komisja wyborcza – liczy co najmniej  3 osoby 

       4) komisja skrutacyjna – liczy co najmniej  3 osoby 

 

   2. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

           i  sekretarza. 

 

3. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa zjazdowi sprawozdanie  

    z działalności. 

 

4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej  

 połowy jej członków.  

 

5. Komisja sporządza protokół ze swojej pracy, który podpisują wszyscy członkowie 

obecni na posiedzeniu.  

            

             § 10 

Komisja mandatowa: 

 

1)Ustala liczbę delegatów obecnych na zjeździe i sprawdza ważność ich mandatów 

2) stwierdza uprawnienia zjazdu do przeprowadzenia wyborów jego organów i podejmowania 

uchwał 

3) sporządza protokół zawierający:  

a. nazwę, datę, miejsce zjazdu 

b. skład komisji 

c. liczbę delegatów obecnych i uprawnionych do udziału w zjeździe, wskaźnik procentowy  



     liczby delegatów obecnych na zjeździe do liczby delegatów uprawnionych do udziału  

     w zjeździe 

d. stwierdzenie ważności lub nieważności zjazdu 

e. podpisy członków komisji 

               

§  11 

              

Komisja uchwał i wniosków : 

 

1) przyjmuje i opracowuje pod względem redakcyjnym projekty uchwał zjazdu 

2) przedstawia zjazdowi wnioski o przyjęcie lub odrzucenie projektu uchwały 

 

§ 12 

 

Komisja wyborcza : 

 

1)zostaje wybrana w drodze uchwały spośród swoich członków przez  Okręgową Komisję 

Wyborczą wybraną przez poprzedni zjazd 

 

2) informuje o zasadach zgłaszania kandydatur do organów na które przeprowadza się wybory, 

przyjmuje zgłaszane kandydatury i przedstawia je zjazdowi 

 

3) sporządza w porządku alfabetycznym listy kandydatów przyjęte przez zjazd, przygotowuje karty 

do głosowania 

 

4) sporządza protokół zawierający nazwę, datę i miejsce zjazdu, skład komisji, opis wykonywanych 

czynności, podpisy członków komisji 

 

5) załącznikami do protokołu komisji wyborczej są: protokół komisji mandatowej, zgłoszone 

kandydatury i listy kandydatów, protokół komisji skrutacyjnej 

              

             §13 

 

Komisja skrutacyjna : 

 

1)przeprowadza głosowanie(a) i podaje wyniki głosowania 

 

2) wykonuje inne zadania określone w regulaminie wyborów 

              

             § 14 

 

1.Członków organów zjazdu wybierają delegaci na zjazd 

2. członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować do Prezydium zjazdu i komisji skrutacyjnej 

3. członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować  do organów izby lekarskiej 

4. wybory organów zjazdu przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, chyba że zgłoszony zostanie 

wniosek formalny o głosowanie tajne 

5. prawo zgłoszenia kandydatur do organów zjazdu przysługuje każdemu delegatowi 

6. zgłoszenia kandydatów dokonuje się ustnie lub pisemnie 

7. liczba kandydatów jest nieograniczona 

              

 

              



§ 15 

 

1. Wybory Przewodniczącego zjazdu  przeprowadza Prezes ORL  wraz z członkami   

    Okręgowej Komisji Wyborczej. 

 

2. Wyboru  Zastępców Przewodniczącego Zjazdu,  sekretarzy Zjazdu i członków komisji 

     przeprowadza Przewodniczący Zjazdu.    

 

3. Wyboru Przewodniczącego zjazdu, Zastępców Przewodniczącego Zjazdu,  sekretarzy  

    zjazdu i członków komisji  dokonuje się  większością głosów w głosowaniu jawnym  

    w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby delegatów 

 

 

Rozdział 3 
 

Posiedzenia Zjazdu 

 

§ 16 

 

1. Zjazd obraduje na posiedzeniach, na których podejmowane są uchwały oraz  

      dokonywane wybory.  

 

2. Posiedzenia Zjazdu są jawne.  

3. Zjazd otwiera i prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego zjazdu Prezes  

      ORL. 

4. Zjazd na wniosek Prezydium Zjazdu lub co najmniej połowy delegatów może uchwalić 

      tajność posiedzenia w czasie rozpatrywania określonego punktu porządku obrad  

      Zjazdu. 

§ 17 

1.Porządek obrad zjazdu powinien przewidywać w szczególności: 

1. otwarcie 

2. wybór przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i sekretarzy zjazdu 

3. przyjęcie porządku obrad 

4. wybór komisji 

5. przedstawienie sprawozdań i dyskusje 

6. wybory na stanowiska i do organów – w razie potrzeby 

7. uchwalenie budżetu 

8. uchwalenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej 

9. rozpatrywanie wniosków  

10. podjęcie uchwał 

11. zakończenie obrad 

                  § 18 

 

1. Obradami Zjazdu kieruje Przewodniczący Zjazdu lub w jego zastępstwie  

   wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego przy pomocy Sekretarzy 

    Zjazdu . 

 



2. Przewodniczący zjazdu udziela uczestnikom zjazdu głosu w sprawach objętych 

    porządkiem obrad. 

3. Uczestnicy zjazdu zgłaszają udział w dyskusji nad określonym punktem porządku  

    dziennego sekretarzowi zjazdu prowadzącemu listę dyskutantów. 

4. Przewodniczący zjazdu udziela głosu uczestnikom zjazdu według kolejności  

    zgłoszeń. Zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolejnością. 

5. Delegat zjazdu nie może zabierać głosu w dyskusji na tą samą sprawą więcej niż  

    dwa razy. 

6. Czas wystąpienia delegata w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut  

     a wystąpienie ad vocem-2 minuty 

7. Przewodniczący zjazdu może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu  

     swoim  odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym,  

     a po dwukrotnym zwróceniu uwagi – odebrać przemawiającemu głos. 

8. Ze względu na liczbę uczestników zjazdu zapisanych do dyskusji, przewodniczący 

     zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi  

9. Po zasięgnięciu opinii Prezydium, Przewodniczący zjazdu może udzielić delegatowi 

    głosu dodatkowo lub przedłużyć czas wystąpienia 

 

             § 19 

 

1. Przewodniczący zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad posiedzenia lub  

    w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. 

   Wystąpienie  poza porządkiem obrad nie może trwać dłużej niż 3 minuty. 

 

2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o: 

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. 

2. Zjazd głosuje nad wnioskiem formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy  

i ewentualnych  wniosków przeciwnych. 

 

 

Rozdział 4 
 

Tryb podejmowania uchwał 

 

 

 

§ 20 

 

Projekt uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad Zjazdu może zgłosić każdy delegat,  

Okręgowa Rada Lekarska, Prezydium Zjazdu oraz Komisja Uchwał i Wniosków. 

 



§ 21 

 

1. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem składa się w formie pisemnej 

      Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków. 

2. Wnioskodawcy mogą wycofać zgłoszony projekt uchwały, a także zgłaszać 

     autopoprawki, do czasu poddania projektu pod głosowanie. 

 

3. Każdy projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków.  

 Komisja zajmuje stanowisko wobec projektu uchwały, po uzyskaniu opinii prawnej  

4. W razie stwierdzenia przez Komisję, iż projekt uchwały jest w sposób oczywisty  

 nieuzasadniony lub rażąco narusza obowiązujące przepisy prawne, podlega on zwrotowi  

 wnioskodawcy ze stosownym uzasadnieniem. 

5. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia Zjazdowi projekt uchwały wnosząc o: 

 1/ przyjęcie bez poprawek, 

 2/ przyjęcie z określonymi poprawkami, 

 3/ odrzucenie. 

6. Wniosek Komisji Uchwał i Wniosków o odrzucenie uchwały wymaga uzasadnienia. 

7. Przepisy ust. 1-6 nie dotyczą uchwały podjętej w wyniku rozpatrzenia wniosku  

 formalnego. 

 

§ 22 

 

1. Do projektu uchwały delegaci mogą zgłaszać poprawki na posiedzeniu Zjazdu. 

 

2. Komisja Uchwał i Wniosków obowiązana jest zaopiniować zgłoszone poprawki,  

    o których mowa w ust. 1, jeżeli mają one charakter merytoryczny. 

 

§ 23 

 

Po wyczerpaniu listy mówców zapisanych do głosu mogą przemawiać jedynie wnioskodawca 

uchwały i Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków; następnie Przewodniczący Zjazdu zamyka 

dyskusję. 

 

§ 24 

 

1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do  

 głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko w celu zgłoszenia lub 

      uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie 

      przed rozpoczęciem głosowania. 

 

2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie mandatu przez delegata. 

 

3. O przeprowadzeniu głosowania imiennego lub tajnego decyduje Zjazd większością 

     głosów na wniosek Prezydium Zjazdu lub na pisemny wniosek delegata.  

 

4. Wyniki głosowania imiennego i tajnego są ostateczne, ogłasza je Przewodniczący 

     Zjazdu. 

 

§ 25 

 

1. Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu listy;  

 delegaci wzywani kolejno, w porządku alfabetycznym przez Sekretarza Zjazdu,   



       wrzucają do urny kartę do głosowania, opatrzoną swoim imieniem, nazwiskiem oraz  

      numerem mandatu. 

 

2. Delegaci głosują imiennie, oznaczając na karcie do głosowania oddanie głosu  

     za projektem, przeciw projektowi lub wstrzymanie się od głosu. Kartę do imiennego 

     głosowania, na której nie znajduje się żadne wskazanie lub na której znajdują się dwa 

     przeciwstawne wskazania, uznaje się jako nieważne oddanie głosu. 

 

3. Wyniki głosowania imiennego obliczają Sekretarze Zjazdu i przekazują je  

 Przewodniczącemu Zjazdu. 

 

§ 26 

 

1. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego powołuje się  Komisję Skrutacyjną. 

 

2. Wyniki głosowania tajnego Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje  

 Przewodniczącemu Zjazdu. 

 

§ 27 

 

1. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący: 

 1)głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały w całości, jeżeli wniosek  

         taki został zgłoszony 

 2)głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień projektu uchwały, przy czym 

          w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie 

           rozstrzyga o innych poprawkach, 

 3)głosowanie projektu uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi  

          z przegłosowanych poprawek. 

 

2.Przewodniczący Zjazdu ustala kolejność głosowania projektów uchwał. 

 

§ 28 

 

1. Zjazd podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy 

      ogólnej liczby delegatów w głosowaniu jawnym lub, jeżeli jest taka decyzja zjazdu,  

       w głosowaniu tajnym i imiennym  

 

2. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Zjazd może dokonać  

    reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby 

     delegatów. 

3. Uchwały Zjazdu podpisują  Przewodniczący  Zjazdu i Sekretarz  Zjazdu. 

 

               § 29 

 

W trybie przewidzianym dla uchwał zjazd może podejmować: 

1. Rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie 

wskazanego w rezolucji jednorazowego działania, 

2. Oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie, 

3. Deklaracje – zawierające zobowiązania do określonego postępowania, 

4. Apele – zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub 

zadania. 

 



1. Rozdział 5 

 

     Wybory  

 

§ 30 

 

Wybory Prezesa i członków Okręgowej Rady Lekarskiej, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

i członków Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej i jego zastępców oraz członków Okręgowej Komisji Wyborczej odbywają się zgodnie z 

przepisami określonymi Regulaminem Wyborów. 

 

 

§ 31 

 

1. Kandydatów zgłasza się zgodnie z przepisami Regulaminu Wyborów, na kartach  

 zgłoszenia ustalonych przez Komisję Wyborczą. 

2. W przypadku kandydatów zgłaszanych przez Okręgowy Sąd Lekarski lub Okręgowego  

 Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców do odpowiedniej uchwały  

 powinny być dołączone karty zgłoszenia kandydatów, podpisane przez kandydata. 

 

 

§ 32 

 

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza wyniki wyborów w formie  

      obwieszczenia, podpisanego przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej 

       i Przewodniczącego Zjazdu 

 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega publikacji w najbliższym numerze   

     Biuletynu 

 

 

                        Rozdział  6 

 

 

Przepisy końcowe 

                

§ 33 

 

1. Z przebiegu zjazdu sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad. 

2. Protokół posiedzenia zjazdu obejmuje zapis przebiegu obrad, a także – w załącznikach – 

pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków 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 Przewodniczący Zjazdu i Sekretarz Zjazdu.  

              

                



 

§ 34 

 

Prezes rady przekazuje uchwały podjęte przez zjazd: Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz wg 

właściwości Ministrowi Zdrowia, a także właściwym władzom, ministrom, instytucjom i 

organizacjom. 

 

 

§ 35 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

             

 

 

 

 



projekt 

             

      

UCHWAŁA  Nr 2 

Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10 marca  2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

 

 Na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t.j. )  - uchwala się co następuje :  

 

 

 

§  1 

 

Okręgowy Sprawozdawczo -  Wyborczy  Zjazd Lekarzy przyjmuje porządek obrad, który jest 

załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 

§  2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

      Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

 

 

----------------------------        ------------------------------- 

 

 

 



Porządek  obrad 

  Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie  

w dniu   10 marca  2018 r. 

 

 

 

1. Otwarcie Zjazdu. 

 

2.  Hołd  pamięci zmarłych lekarzy. 

 

3. Przywitanie i wystąpienie gości.  

 

4. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.   

 

5. Wybór  Prezydium Zjazdu. 

 

6. Przedstawienie i głosowanie  nad przyjęciem regulaminu Zjazdu. 

 

7. Przedstawienie i głosowanie  nad przyjęciem porządku  Zjazdu. 

 

8.Wybór Komisji Mandatowej.    

 

9. Wybór Komisji Skrutacyjnej (osoby  nie mogą kandydować  w wyborach).  

 

10. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków  

 

11. Przedstawienie Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej o wyborze Komisji Wyborczej 

Zjazdu. 

  

12. Informacja Komisji Wyborczej Zjazdu dotycząca przeprowadzenia wyborów. 

 

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

 

14. Komunikaty Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie liczby delegatów na: Krajowy Zjazd Lekarzy oraz organów 

izby VIII  kadencji. 

 

16. Przerwa kawowa.  

 

17. Sprawozdania : 

 

- Sprawozdanie ORL  

 - Sprawozdanie Finansowe Skarbnika ORL 

  

18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  

 

19. Dyskusja nad sprawozdaniami . 

 

20. Udzielenie  absolutorium dla ustępującej  Okręgowej Rady Lekarskiej.  



 

 

21. Sprawozdania  :  

- Przewodniczącego OSL  

- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  

 

22. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie  sprawozdań . 

 

23. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2018 rok. 

 

24. Dyskusja nad  przedstawionym preliminarzem. 

 

25. Przyjęcie  preliminarza budżetowego na 2018 rok.  

 

26. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa ORL i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej. 

 

27. Wystąpienie kandydatów i pytania  do kandydatów. 

 

28. Zakończenie prezentacji, głosowanie. 

 

29. Przerwa  obiadowa. 

 

30. Zgłaszanie kandydatów do ORL, OKW, OKR oraz delegatów na Krajowy Zjazd. 

 

31. Ogłoszenie  wyników wyborów na Prezesa ORL i Okręgowego Rzecznika. 

 

32. Sprawozdania Komisji Problemowych : 

 

 - Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów 

 - Komisji  Stomatologicznej  

 - Komisji  Etyki 

 

 

33. Dyskusja nad sprawozdaniami.  

 

34. Przedstawienie list kandydatów na członków  ORL, OKW, OKR oraz delegatów na 

Krajowy Zjazd.  

 

35. Sprawozdanie komisji problemowych c.d. 

- Komisji  Turystyki i Sportu  

- Komisji ds Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów 

 

36. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

 

37. Głosowanie na członków  ORL, OKW, OKR  oraz delegatów na Krajowy Zjazd - krótka 

przerwa.  

 

38. Sprawozdanie z działalności: 

- Okręgowej Komisji Wyborczej  



- Ośrodka   Kształcenia Medycznego.  

- Komisji Bioetyki 

 

39. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

 

40. Przedstawienie uchwały OSL i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

ustępującej kadencji w sprawie wskazania  kandydatów na członków Sądu i Zastępców 

Okręgowego Rzecznika   VIII   kadencji .  

   

41. Ogłoszenie wyników wyborów na członków ORL, OKW, OKR oraz delegatów na 

Krajowy Zjazd. 

 

Zgłaszanie kandydatów na członków OSL , Zastępców Okręgowego Rzecznika. 

 

42. Rola i zadania samorządu lekarskiego w następnej VIII  kadencji - dyskusja. 

 

43. Przedstawienie list kandydatów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz 

Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.  

 

44. Rozpatrywanie wniosków i podjęcie uchwał. 

 

45.Głosowanie na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Zastępców Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - krótka przerwa. 

 

46. Wystąpienie  nowo wybranego Prezesa ORL i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  

Zawodowej. 

 

47. Ogłoszenie wyników  wyborów na członków OSL  oraz Zastępców Okręgowego  

Rzecznika. 

 

48. Zamknięcie Zjazdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  projekt 

 

UCHWAŁA   Nr   3 

Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10 marca  2018 r. 

 

 

w sprawie ustalenia liczebności  organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie oraz 

liczby delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy 

 

 

  Działając na podstawie art. 24 pkt. 6 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t.j. )  - uchwala się co następuje :  

 

 

§  1 

 

Ustala się liczbę członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  w następujący 

sposób : 

 

1. Okręgowa Rada Lekarska  - Prezes ORL  i 29 członków w tym  22 lekarzy  

             i 7  lekarzy dentystów 

2. Komisja Rewizyjna  - 5 członków  w tym  4  lekarzy i 1.  lekarz dentysta 

 

3. Okręgowy Sąd Lekarski – 20  członków w tym 14  lekarzy i 6  lekarzy dentystów 

 

4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Rzecznik Odpowiedzialności    

Zawodowej i 33   Zastępców Okręgowego Rzecznika  w tym 25 lekarzy i 8 lekarzy dentystów 

 

5. Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy - 12 delegatów  w tym  8  lekarzy i  4  lekarzy 

dentystów 

 

§  2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

 

----------------------------        ------------------------------- 

 

 

       

     

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                      projekt 

 

UCHWAŁA  Nr  4 

Okręgowego Sprawozdawczo  -  Wyborczego   Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10 marca  2018 r. 

  

 

w sprawie ustalenia liczebności  Okręgowej Komisji Wyborczej na okres VIII kadencji 

 

 

  Działając na podstawie art. 24 pkt. 6 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t.j. )  - uchwala się co następuje :  

 

 § 1 

 

 

 Ustala się liczbę członków Okręgowej Komisji Wyborczej na okres VIII  kadencji  

 w liczbie 7  w tym 5  lekarzy  i   2  lekarzy dentystów 

 

 

§  2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

      Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

 

….....................................              ….............................. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            

           projekt 

 

UCHWAŁA  Nr 5 

Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10  marca  2018 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowej Rady Lekarskiej  

w Rzeszowie  za okres  VII kadencji 

 

 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t.j. )  - uchwala się co następuje :  

 

  

 

 

§  1 

 

Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy  Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie przyjmuje 

Sprawozdanie  Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie VII   kadencji  -  stanowiące  

załącznik  

do niniejszej uchwały. 

 

§  2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       

 

Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

 

--------------------------------        ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

Sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie VII Kadencji 

                                                            2013 – 2017 
 

W okresie sprawozdawczym posiedzenia Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Rzeszowie odbywały się co tydzień. Okręgowa Rada Lekarska spotkała się 25 razy. 

Nieco historii: 

Na wiosnę 2014 r Minister Zdrowia ogłosił zamiar wprowadzenia tzw. pakietu 

onkologicznego. Po kilku miesiącach „ciszy” prace nad nowym rozwiązaniem nabrały 

szalonego tempa i wbrew opinii zdecydowanej większości środowiska pakiet wraz z kilkoma 

innymi kontrowersyjnymi pomysłami zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Jedynymi, 

którzy po raz kolejny zdecydowali się na protest byli lekarze rodzinni zrzeszeni w 

Porozumieniu Zielonogórskim. OIL w Rzeszowie wyraziła zdecydowane poparcie dla 

postulatów i działań Kolegów z PZ. 

Obecnie pakiet ten, poprawiany przez kolejnego ministra, pozwala na pozyskanie 

przez jednostki służby zdrowia, szpitale w szczególności dodatkowych środków poza 

ryczałtem. Niestety, tak jak należało się spodziewać z punktu widzenia pacjenta nie działa on 

do końca zgodnie z przyjętymi założeniami. 

            Przy końcu 2015 r nastąpiła zmiana na stanowisku ministra zdrowia. Pan Minister 

Konstanty Radziwiłł, wieloletni działacz naszego samorządu, były prezes Naczelnej Rady 

Lekarskiej dawał nadzieję na lepszą niż dotychczasowa współpracę z Ministerstwem. Jak się 

wówczas wydawało - to nasz minister, nie zapomni o swoich korzeniach i będzie starał się 

dużą część spraw konsultować ze środowiskiem. Niestety czas płynął a nadzieje rozwiewały 

się coraz bardziej. Jedyna przyzwoicie załatwiona sprawa to ugoda dotycząca uregulowania 

zaległości finansowych MZ wobec izb lekarskich wynikających z wieloletniego niepłacenia w 

w całości za czynności administracyjne delegowane izbom przez ustawodawcę.   

Przez cały rok 2016 i 2017 Minister nie wykorzystał danej mu szansy i kredytu 

zaufania. Niektórzy nawet koalicyjni politycy głośno mówili o chaosie. Minister pracował a 

końca prac nie było widać. 

Wszystkie zastrzeżenia zostały wyrażone wówczas w stanowisku podjętym na 

wspólnym posiedzeniu prezydiów Izb: Małopolskiej, Dolnośląskiej, Łódzkiej, Bielskiej i 

Rzeszowskiej pod koniec 2016 r. 

We wrześniu 2016 roku w Warszawie odbyła się manifestacja głównie młodych 

lekarzy, którzy w ten sposób próbowali zwrócić panu Ministrowi uwagę na nurtujące ich 

problemy. Niestety nikt z MZ nie zdecydował się merytoryczną rozmowę z lekarzami. 

Dodatkowo przekaz telewizji publicznej był żenujący, daleki od elementarnej dziennikarskiej 

etyki. 

W roku 2016 trwały burzliwe dyskusje nt. rozdziału Samorządu na lekarski i 

dentystyczny (a problem ten powraca od wielu lat). Cieszą mnie wnioski zdecydowanej 

większości kolegów dentystów, w tym w szczególności kolegów z Podkarpacia – razem 

jesteśmy silniejsi. Nie przypominam sobie problemu, którego nie byliśmy w stanie wspólnie 

rozwiązać. 

            Od stycznia 2016 r Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził możliwość 

wypisywania i przekazywania drogą elektroniczną zwolnień lekarskich. Choć sama idea 

wydaje się słuszna i celowa, podzielam do dzisiaj opinię wielu kolegów, że po pierwsze jest to 

kolejna czynność administracyjna obciążająca lekarza a po drugie istnieje obawa, że systemy 

elektroniczne (ZUS-u w szczególności) nie osiągnęły jeszcze dostatecznego zaawansowania 

technologicznego. Urzędnicy chyba to zrozumieli, gdyż termin obligatoryjny został 

przesunięty na 1 lipca 2018. Czy będzie kolejny falstart?. 



Druga połowa 2017 r. to gorący okres dla naszego środowiska, szczególnie kolegów 

rozpoczynających karierę. Zdecydowali się na bardzo drastyczną formę protestu jaką jest 

strajk głodowy. W październiku odbyła się w Warszawie duża manifestacja poparcia oraz 

kilkanaście pikiet w całej Polsce. Z dzisiejszej perspektywy można chyba powiedzieć, że 

protest został tak naprawdę przez Władzę zignorowany. Koledzy zakończyli protest głodowy i 

rozpoczęli wypowiadanie klauzul opt-out. Był to dobry ruch, który zaniepokoił rządzących. 

Niestety, po raz kolejny okazało się, że ok. 0.3% lekarzy nie jest w stanie złamać systemu. 

Zróżnicowanie form zatrudnienia lekarzy jest jednym z głównych powodów naszej słabości. 

Nowo powołany Minister Zdrowia dziarsko przystąpił do rozmów i kilkanaście dni później 

odtrąbiono sukces.  

Pojawiły się pytania, pochwały i zarzuty. Czy można było lepiej? więcej? szybciej? 

itd. Że trzeba było inaczej bo…… itd. itp. Ocena osiągniętego porozumienia jest w dniu 

dzisiejszym moim zdaniem niemożliwa. Na ewentualne efekty trzeba niestety poczekać. 

Niewątpliwie należy pogratulować rezydentom determinacji i tak naprawdę przyznać się, że 

my – lekarze z dużym stażem pracy – mogliśmy chyba zrobić trochę więcej. Choć tak 

naprawdę organizatorzy protestu niezbyt chętnie chcieli nas słuchać.  

Tak więc ponownie mamy nowego ministra, który załagodził konflikt, chętnie 

rozmawia (na razie) i dostał kolejny kredyt zaufania. Czas płynie, problemy te same, błędy 

podobne. I tak w kółko. Do następnego razu. 

A lista spraw niezałatwionych jest długa. Proszę w tym miejscu o zapoznanie się z 

listem Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza (w załączeniu). 

 

Jednym z głównych celów jaki należało zrealizować w VII kadencji i mam nadzieję, 

że będzie on realizowany nadal i zakończony w VIII kadencji był remont kapitalny naszej 

siedziby – Letniego Pałacyku Lubomirskich. W latach 2013 – 2017 wykonano niezbędne 

prace ziemne i izolacyjne, wyremontowano zarówno wnętrza jak i elewację Pałacu, w całości 

wyremontowano ogrodzenie. W 2017 r oddano do użytku wyremontowane piwnice gdzie od 

września rozpoczęła działalność restauracja prowadzona przez najemcę. Prace pozostałe do 

wykonania: budowa drogi dojazdowej oraz parkingu, założenie ogrodu, docelowe 

zagospodarowanie terenu wokół pałacyku oraz docelowe wyposażenie wnętrz.  

           Ponieważ prace zbliżają się ku końcowi chcę podzielić się z Wami moim częściowym 

rozczarowaniem dotyczącym pomocy finansowej udzielonej izbie podczas remontu. Łącznie 

otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 mln zł. Jest to znaczna suma ale liczyłem na nieco 

więcej. Na uznanie i podziękowanie zasługuje nasz największy darczyńca Prezydent Miasta 

Rzeszowa Tadeusz Ferenc. 

           Chciałbym serdecznie podziękować po raz kolejny Kolegom z tzw. zespołu 

budowlanego oraz pracownikom naszego Biura za pracę i czas poświęcony przy realizacji 

tego przedsięwzięcia. 

Pozwolę sobie powtórzyć z poprzednich sprawozdań: choć większość naszych 

kolegów, szczególnie tych odwiedzających Izbę a także gości z innych izb jest zachwycona, 

niektórzy niestety negatywnie oceniają decyzję o zakupie i remoncie nowej siedziby. 

Najczęściej są to te same osoby, które negują potrzebę istnienia samorządu, „zapominają” o 

opłacaniu składek i tak naprawdę byłyby chyba szczęśliwe gdyby zamiast w swojej siedzibie 

wszystkie sprawy administracyjne załatwiały np. w wydziale zdrowia tego czy innego urzędu. 

Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie czasowej zmienią oni zdanie i choć na razie 

pozostaje mi tylko to zdanie szanować nie do końca je rozumiem. Tym bardziej, że biorąc pod 

uwagę niechęć władzy do samorządów oraz ostatnie wydarzenia związane z samorządem 

sędziów może się okazać, że tylko silny samorząd może zapewnić nam pewne 

bezpieczeństwo. 

Nowa siedziba służy naszemu środowisku a docierające do nas głosy i opinie osób spoza 



branży medycznej świadczą o tym, że jest ona materialnym dowodem właściwej pozycji i 

prestiżu naszego zawodu. 

W roku 2017 kilku prezesów oraz kolegów z Naczelnej Rady Lekarskiej miało okazję 

odwiedzić naszą Izbę. Wiem, że jesteśmy pozytywnym przykładem i decyzje o budowie lub 

zakupie nowych siedzib są rozważane lub realizowane w kilku izbach. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia organizowane przez Ośrodek 

Kształcenia Medycznego działający w strukturach Izby. Władze Ośrodka starają się, aby 

interdyscyplinarny charakter szkoleń pozwolił na właściwe realizowanie założeń obowiązku 

kształcenia ustawicznego. Dodatkowo zostały uruchomione kursy z prawa medycznego i 

zdrowia publicznego dla kolegów specjalizujących się w trybie modułowym. Przygotowany 

został również kurs z ratownictwa medycznego. W planie mieliśmy organizację kolejnych 

kursów. Niestety ze względu na podejście CMKP dotyczące rekrutacji na poszczególne kursy 

po wprowadzeniu elektronicznego systemu monitorowania kształcenia medycznego 

podjęliśmy decyzję o zawieszeniu nowych kursów. Jest to oczywiście związane z 

finansowaniem. Mam nadzieję, że w tej sprawie zostanie osiągnięty kompromis i będziemy 

mogli nadal i w jeszcze większym zakresie pomagać szkolącym się kolegom. 

 

Jak sygnalizowałem w poprzednich sprawozdaniach z miesiąca na miesiąc rośnie 

liczba spraw prowadzonych przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sąd 

Lekarski. Temat ten będzie omawiany w odrębnych sprawozdaniach. Problem został 

dostrzeżony również przez prokuraturę i policję. Podczas prowadzonych rozmów 

dotyczących tej sprawy zauważyłem duży niepokój właściwych organów a co ważniejsze dla 

lekarzy zrozumienie problemu. 

Koledzy korzystający z pomocy Pani mec. Joanny Paśkiewicz oraz Pani Anny 

Bandelak wysoko oceniają ich profesjonalizm. 

 

Z coraz większym niepokojem patrzę na słabo w mojej ocenie uregulowaną sprawę 

obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy. Ze względu na monopolistyczne zapędy firm 

ubezpieczeniowych oraz istniejące ustawodawstwo niezbędne są prace, które docelowo 

zabezpieczą lekarzy przed problemami finansowymi w przyszłości. 

 

Komisja socjalno bytowa. Pomimo olbrzymich kosztów związanych z remontem 

staraliśmy się utrzymać zapomogi losowe, dofinansowania związane ze specjalizacją, 

odprawy pośmiertne oraz nagrody dla naszych najstarszych seniorów. Dużym 

zainteresowaniem cieszy się również możliwość korzystania z naszego mieszkania w 

Warszawie. 

Podczas kadencji wielokrotnie odpowiadałem na pytania dotyczące pomocy socjalnej 

w innych izbach. Zakres tej pomocy jest bardzo zróżnicowany zarówno pod względem 

jakościowym jak i ilościowym. Zależy od wielu czynników, z których najważniejszy to chyba 

wielkość izby i związany z tym potencjał finansowy. Chcę podkreślić jedną prawidłowość; 

nie ma izby, która realizowałaby wszystkie formy pomocy. Zawsze niestety dokonuje się 

wyboru, który pozwala na utrzymanie i realizację budżetu.  

Uważam a po analizie pewnych porównań nawet wiem, że koszty działalności naszej 

izby są jedne z najniższych. Myślę, że po zakończeniu remontu w roku 2018, będziemy mogli 

od roku 2019 podjąć decyzje dotyczące innej struktury wydatków.  

  

Niezmiennie chcę wyrazić słowa najwyższego uznania i podziękowania dla Koleżanek 

i Kolegów z Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów. Z podziwem patrzę na Waszą 

działalność, szczególnie tę, która dotyczy Koleżanek i Kolegów już niepracujących. Dla nich 

możliwość spotkania się jest często jedynym kontaktem ze środowiskiem, w którym spędzili 



większość życia.  Cieszę się, z nawiązanej współpracy z emerytami z samorządu radców 

prawnych. Życzę wielu udanych wspólnych spotkań. Jeszcze raz gorąco dziękuję, proszę i 

apeluję o dalszą aktywność. 

 

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komisji Turystyki i Sportu, w szczególności 

Koleżance Marii Szuber. Komisja co roku organizuje 4-5 imprez o zasięgu ogólnopolskim. 

Wymaga to ogromnego zaangażowania, poświęcenia czasu i dużej logistyki.  Sądząc po 

liczbie uczestników i zainteresowaniu, z jakim co roku spotykają się te imprezy, działalność 

taka jest zdecydowanie potrzebna, i zasługuje na duże uznanie. 

 

            Bardzo dziękuję kolegom z Komisji Stomatologicznej, w szczególności Kol. 

Maksymowiczowi. Organizowane konferencje o charakterze międzynarodowym pozwalają na 

wymianę doświadczeń, kształcenie i doskonałą integrację środowiska dentystów. 

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komisji Bioetycznej pod przewodnictwem 

Kol. Andrzeja Pluty. Komisja pracuje bardzo intensywnie zarówno ze względu na znaczący 

wzrost liczby opiniowanych badań klinicznych, jak i badań prowadzonych przez naszych 

Kolegów. 

 

Od 2015 r na Kierunku Lekarskim Wydziału Medycznego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego studiują nasi przyszli koledzy. W VII kadencji udało się doprowadzić do 

współpracy władz Wydziału Medycznego z Samorządem. 

 

Zauważyłem również większą skłonność władz wojewódzkich i samorządowych do 

zasięgania opinii Samorządu w niektórych sprawach. Choć nie są to rozmowy proste i nasze 

opinie nie zawsze są brane pod uwagę a czasem wręcz istnieje pokusa by wykorzystać je do 

celów politycznych, uważam, że relacje te należy podtrzymywać. Czasem to jedyna droga aby 

uświadomić władzom nasze problemy. 

 

Serdecznie dziękuję kol. Jerzemu Blajerowi, naszemu skarbnikowi, który dbał o 

przyzwoity bilans Izby. 

 

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy angażowali się w działalność 

samorządu lekarskiego, w szczególności Kolegom z naszego Sądu oraz z instytucji Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej. 

 

W karnawale odbywają się coroczne Bale Lekarza. Cieszę się, że to stały punkt 

wpisany w kalendarz. Serdecznie dziękuję kol. Szuber i kol. Maksymowiczowi za 

organizację. 

 

Na koniec tradycyjnie szczególnie podziękowania dla Pani Stefanii Kościółek i jej 

Zespołu za pracę w VII kadencji. 

 

 

 

 

 

                                                               Wojciech  Domka           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           projekt 

 

 

UCHWAŁA  Nr 6 

 Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10 marca   2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowego Sądu  Lekarskiego  

w Rzeszowie  za okres  VII kadencji 

 

 

 

  

 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t.j.)   - uchwala się co następuje :  

  

 

 

§  1 

 

 

Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy  Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie przyjmuje sprawozdanie 

Okręgowego Sądu  Lekarskiego w Rzeszowie VII kadencji  -  stanowiące  załącznik do 

niniejszej 

uchwały. 

 

§  2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

 

 

----------------------------        ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie  

Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie  

VII  kadencji  

 

 

Okręgowy Sąd Lekarski w Rzeszowie w VII   kadencji pracował w składzie 18 osobowym.  

Przy każdym Zjeździe było składane sprawozdanie roczne z pracy Okręgowego Sądu 

Lekarskiego.  

 

W VII  kadencji do OSL w Rzeszowie wpłynęło    -   88 spraw 

z   VI kadencji pozostało do rozpatrzenia     -     4 sprawy 

lekarze objęci wnioskami o ukaranie  w VI kadencji   -   50 

 

Na posiedzeniach  sądu rozpatrywano zażalenia na postanowienia  

Okręgowego Rzecznika Odp. Zawodowej w VII kadencji                        -     59 spraw w tym 

: 

- utrzymano w mocy        -     48 spraw 

- uchylono         -       6 spraw 

- zawieszono postępowanie       -       1 sprawa 

- przekazanie sprawy do prowadzenia Innej Izbie     -       2 sprawa  

umorzono         -       2 sprawy 

 

rozpraw głównych w VII   kadencji odbyło się    -   51 

suma wydanych orzeczeń w VII kadencji                             -   50 

ilość lekarzy, których dotyczyły wydane orzeczenia w VII kadencji   -   50 

uniewinnionych  lekarzy w VII kadencji       -   13  

ukaranych upomnieniem w VII kadencji       -  15 

ukaranych   naganą  w VII kadencji                    - 12 

ukaranych  zawieszeniem prawa wykonywania zawodu w VI kadencji         -  0 

zakaz pełnienia funkcji kierowniczych         -  2 

ograniczenie czynności w prawie wykonywania zawodu lekarza      -  5 

kara pieniężna            -  3 

 

Liczba specjalności objętych wnioskami o ukaranie  w VII kadencji 

 

- Anestezjologia i Intensywna Terapia  -   3 

- Chirurgia Ogólna     -   3 

- Choroby Płuc     -   1 

- Choroby Wewnętrzne    -   1 

- Medycyna Pracy                -   7 

- Medycyna Rodzinna    -   2 



- Medycyna Ratunkowa               -   2  

- Ortopedia i Traumatologia                          -   2 

- Położnictwo i Ginekologia               -   4 

- Stomatologia                -   3 

- Chirurgia Szczękowo-twarzowa              -   1 

- Etyka                  -   7 

- Przyjęcie korzyści majątkowych              -   4 

- Wykonywanie obowiązków lekarza  

   w stanie nietrzeźwości lub pod  

  wpływem środków odurzających                  -  3 

- brak należytej staranności w opiece  

   nad kobietami w okresie okołoporodowym - 1 

- wystawianie zaświadczeń bez stosownych uprawnień (medycyna pracy)  - 3 

   konflikty pomiędzy lekarzami/ dyskredytacja, mobbing, molestowanie  - 3  

 

 

W orzeczeniach wydanych przez Okręgowy Sąd Lekarski dominowało naruszenie art. 8 

Kodeksu Etyki Lekarskiej, a także art. 64 KEL i  art. 4, art. 41  Ustawy o zawodzie lekarza i 

przepisów o Zakładach Opieki Zdrowotnej  dotyczących prowadzenia dokumentacji 

medycznej.  

Charakter rozpatrywanych spraw  był różny.  

Zdecydowaną większość stanowią sprawy z zakresu specjalności zabiegowych i medycyny 

pracy.  

Sprawy prowadzone przed Sądem  dotyczyły przede wszystkim braku należytej staranności  

podczas prowadzonego postępowania leczniczego w tym niewłaściwego leczenia 

operacyjnego.  

 

Kolejnymi przyczynami były :  

- nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej 

- przyjmowanie korzyści majątkowych  

- nieprawidłowe prowadzenie postępowania diagnostycznego 

- nieetyczne zachowanie lekarza w stosunku do pacjenta 

- konflikty pomiędzy lekarzami, mobbing 

  

Przewodniczący OSL, członkowie Sądu  oraz pracownik Sądu  uczestniczyli w szkoleniach 

zorganizowanym przez Naczelny Sąd Lekarski.    

  

 Na koniec zwracam się do Koleżanek i Kolegów, którzy już  od wielu lat pracują w 

Okręgowym Sądzie Lekarskim aby nadal zechcieli pełnić tę jakże trudną funkcję w kolejnej 

kadencji.  

 

 

         Przewodniczący 

        Okręgowego Sądu Lekarskiego 

 

                Dr n. med. Stanisław Dziurzyński  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

 

 

           

 

projekt 

 

UCHWAŁA  Nr  7 

Okręgowego Sprawozdawczo  -  Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10 marca   2018 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej   

w Rzeszowie  za okres  VII   kadencji 

 

 

  

 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t. j. )   - uchwala się co następuje :  

 

 

§  1 

 

Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy  Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie przyjmuje sprawozdanie 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Rzeszowie VII kadencji  -   

stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§  2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

 

 

 ----------------------------                  ------------------------------- 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

OKRĘGOWEGO  RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOSCI ZAWODOWEJ  

za okres VII kadencji od 2014r do 2017r. 

 

 W latach 2013 – 2017r. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej pracował przy pomocy 28 Zastępców Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej:                                                                                

1. lek. dent. Grzegorz Cynk                                                                                                            

2. lek. dent, Małgorzata Hałdys  

3. dr n. med. Ewa Gross                                                               

4. lek. med. Dorota Jabłońska                                                                

5.  lek. dent. Elwira Konieczna 

6.  lek. Med. Mariusz Kocój 

7.  lek. med. Tamara Krygowska  

8.  lek. med. Anna Kucharska                                                                                                                                                

9.  lek. med. Robert Podlasek                                                                     

10. lek. med. Elżbieta Lorkowska  

11. lek. dent. Krzysztof Musialik                                                                     

12. lek. med. Marek Niemiec                                                                           

13. lek. med. Maria Nowotarska-Dul 

14. lek. med. Bogdan Ostrowski                                                                

15. dr n. med. Mariusz Partyka                                                                              

16. lek. med. Marzena Pelc-Dymon                                                               

17. lek. med. Krystyna Piasecka 

18. lek. dent Anna Przybyło                                                                                                                                   

19. lek. med. Krystyna Przybyła 

20. lek. med. Witold Skręt 

21. lek. dent. Barbara Rączka 

22. lek. dent. Renata Rzepka 

23. lek. med. Krzysztof Smolik 

24. lek. med. Paweł Staszewski 

25. lek. med. Artur Szymczak 

26. lek. med. Grażyna Zaprawa 

27. dr n. med. Janusz Zdziebło 

28. lek. med. Grzegorz Siteń 

 



 Rzecznicy przez okres 4 lat wykonali ogrom pracy. W mijającej kadencji 

do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Rzeszowie 

wpłynęło 248 nowych skarg, z poprzedniego okresu pozostało do rozpoznania 

43 skarg. Zakończono ogółem 253 sprawy. W tym odmówiono wszczęcia 

postępowania  wyjaśniającego w 80 sprawach, natomiast w 129 sprawach  

przeprowadzone postępowanie wyjaśniające zakończyło się umorzeniem. Do 

Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie przekazano 35 spraw wraz z 

wnioskami o ukaranie 41 lekarzy. Dziewięć spraw zostało zakończonych w inny 

sposób – przejęte do osobistego prowadzenia przez Naczelnego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej, lub  przekazane do rozpoznania przez 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w innej OIL. Na okres 

następny do rozpoznania pozostało 38 spraw w tym 15 spraw zawieszonych do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego.  

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Rzeszowie w VII 

Kadencji nie skierował do postępowania mediacyjnego żadnego postępowania. 

 Najczęstszymi powodami skarg składanych do biura rzecznika w okresie 

2014-2017 były: nieetyczne zachowanie lekarza (161 skarg), brak należytej 

staranności (66 skarg), poświadczenie nieprawdy (7 skarg), konflikt między 

lekarzami (4 skargi). 

Rozpatrywane w okresie VII Kadencji skargi najczęściej dotyczyły 

dotyczyły: stomatologii zachowawczej dzieci i dorosłych (31 skarg), chorób 

wewnętrznych (21 skarg), ortopedii i traumatologii (19 skarg), psychiatrii (18 

skarg), pediatrii (14 skarg), chirurgii ogólnej (12 skarg), medycyny pracy (11 

skarg), biegłych sądowych, orzeczników ZUS (9 skarg), neurologii (8 skarg), 

ginekologii (8 skarg), protetyki stomatologicznej (8 skarg), okulistyki (7 skarg), 

położnictwa (6 skarg) i innych. 

 Z uwagi na to, że w postępowaniach  z tytułu odpowiedzialności 

zawodowej strony coraz częściej reprezentowane są przez adwokatów, którzy 

wyszukują luki formalno-prawne w postępowaniu i przedłużają czas trwania 

postępowania rzecznicy muszą stale uzupełniać swoją wiedzę o znajomość 

przepisów prawa karnego i procesowego. Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego I Zastępca lek. med. Grzegorz Siteń 

uczestniczyli w wielu szkoleniach organizowanych w ciągu tej kadencji przez 

Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z udziałem prawników 

karnistów, prokuratorów, sędziów Sądu Powszechnego a także lekarzy i starali 

się przekazywać zdobytą na nich wiedzę swoim zastępcom. 

 Za ostatnie cztery lata chciałbym podziękować Zastępcom Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej minionej kadencji za czas i ogrom 

zaangażowania, które włożyli w swoją  bezinteresowną i społeczną pracę i 

prosić ich o dalszą współpracę na rzecz samorządu. Najwięcej spraw prowadzili: 

lek. dent. Małgorzata Hałdys, lek. med. Dorota Jabłońska, lek. dent. Grzegorz 

Cynk i lek. med. Grzegorz Siteń.  

 W ciągu kadencji przeprowadzone zostały dwie kontrole Naczelnego 



Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, które wykazały prawidłowe 

prowadzenie dokumentacji i należytą staranność przeprowadzanych 

postępowań. Ogromna w tym zasługa pani Ewy Solarz, która w mojej ocenie 

wzorowo prowadzi Biuro Okręgowego Rzecznika. 

 
             Okręgowy Rzecznik 

                                    Odpowiedzialności Zawodowej - dr n. med. Włodzimierz Wnęk 

       projekt 

 

UCHWAŁA  Nr  8 

Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10 marca  2018 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia  sprawozdania  finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej  

w Rzeszowie    

  

 

 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t. j. )   - uchwala się co następuje :  

 

 

 

§  1 

 

Okręgowy Sprawozdawczo  -  Wyborczy Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie przyjmuje sprawozdanie 

finansowe  Okręgowej Rady Lekarskiej  w Rzeszowie  -  stanowiące  załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§  2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

      Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

 

 

----------------------------        ------------------------------- 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

           projekt 

UCHWAŁA  Nr  9 

 Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10 marca 2018 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia  sprawozdania   Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

w Rzeszowie    

 

 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t.j. )  - uchwala się co następuje :  

 

 

 

§  1 

 

 

Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie przyjmuje sprawozdanie 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej  w Rzeszowie  -  stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§  2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

      Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

 

 

----------------------------        ------------------------------- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie za 2017 rok 

 Okręgowa  Komisja Rewizyjna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie  w roku 
2017 pracowała w składzie 5 osobowym do dnia 13.10.2017 r. , kiedy opuścił nas na zawsze 
wieloletni przewodniczący – Andrzej Wadowski. 

Pozostały skład Komisji to: V-ce przewodniczący – Andrzej Bednarski 

Członkowie :  Jolanta Stec- Szwedo, Teresa Łukasik, Stanisław Małecki. 

 

 Komisja Rewizyjna w dniu 13 lutego 2018 r. przeprowadziła kontrolę dokumentacji 
finansowej dotyczącej 2017 r. Przeprowadziła kontrole raportów kasowych za miesiąc II, VI i 
XII 2017 roku  pod względem formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli stwierdzono 
zgodność dokumentacji finansowej pod względem merytorycznym, formalnym  
i rachunkowym.  Stwierdzono iż dokumenty finansowe są prawidłowo opisane i zestawione 
chronologicznie. Wyczerpujących odpowiedzi na pytania członków Komisji udzieliła główna 
księgowa Izby p. Zofia Brzęk. 
 
Przeanalizowano ściągalność składek członkowskich  za okres od 2014  do 2017 roku.  
 
W 2014 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  –      2.560,00 zł  
W 2015 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  -       5.420,00 zł   
W 2016 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  –    27.510,00 zł       
W 2017 roku  należność zaległych składek członkowskich wynosiła  –  270.000,00 zł 
 
Z porównania stanów zaległości na koniec 2016 r. i 2017 r. wynika, że należności                        
z poprzednich lat zostały w znacznym stopniu uregulowane. 
 
W miesiącu lutym wysłano  monity do lekarzy , którzy zalegają z płatnością składek , jak 
również  zaległe składki  za 2014 i  2015 rok  poddano ściągnięciu administracyjnemu.   
 
Kontrolą objęto również  wykorzystywanie miejsc noclegowych w mieszkaniu w Warszawie.  
Dopłata  do utrzymania mieszkania  w 2017 roku wynosiła   6.682,13  złotych po 
uwzględnieniu amortyzacji, co pozwala wysnuć ogólny wniosek o trafności tej inwestycji.  
 
Analizowano również koszty związane z remontem siedziby izby.  
 
Na remont Pałacyku w 2017 roku  wraz z nadzorem inwestorskim wydano kwotę :                    
1.322.095,56  zł 



 
W  2017 roku  otrzymano dotację  na remont  w kwocie : 
 
od Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków            45.000,00  zł 
 
od Prezydenta Miasta Rzeszowa           188.878,00  zł 
 
 
Podsumowując, w czasie mijającej kadencji  na zakup   budynku  wydatkowano : 
7.000.000,00 zł.  
Natomiast na  remont siedziby wraz z nadzorem inwestorskim  wydano 5.946.331,82 zł  
I  jak widać, są to pieniądze dobrze zainwestowane.   
 
Za  2017 r. otrzymano refundację  od Ministerstwa Zdrowia  za czynności przejęte od 
administracji państwowej, w wysokości       164.678,00 zł    
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej podczas kontroli sprawdzili działalność funduszy 

działających w  OIL w Rzeszowie:  

Fundusz  Szkoleniowy – w 2017 roku  wykorzystano 169.270,00    zł ,  
do wykorzystania  w 2018 roku pozostało 83.771,41  zł . 
 
Fundusz Pomocy Koleżeńskiej -  w  2017 r. wykorzystano   63.560,00   zł , do wykorzystania  
w 2018 roku pozostało 51.857,50 zł.  
 
Komisja  Rewizyjna zawnioskuje do Okręgowego Zjazdu Lekarzy  o utrzymanie odpisu na 
Fundusz Pomocy Koleżeńskiej  na poziomie 3 %  składek, który zdaniem Komisji będzie 
wystarczający.  
 
Fundusz Pomocy  Dzieciom Zmarłych Lekarzy – w 2017 roku  wykorzystano 28.500,00 zł . 
 
Komisja  Rewizyjna zawnioskuje do Okręgowego Zjazdu Lekarzy  o zmniejszenie odpisu na 
ten fundusz z 1% do 0,5% ze względu na bardzo ograniczoną liczbę beneficjentów (3 osoby). 
 
Rok  2017 r.  zamknął się  dodatnim  wynikiem finansowym.  
 
 Po wnikliwej analizie całokształtu działalności merytorycznej i finansowej OIL – 
Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń.  

    Dla uzyskania całości obrazu pracy komisji należy dodać, że V-ce przewodniczący w dniu 
23.09.2017 wziął udział w I-szej Ogólnopolskiej Konferencji Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu. 
Konferencję zorganizowała Dolnośląska Izba Lekarska wraz Okręgową Komisją Rewizyjną. Na 
spotkaniu poruszano m.in. tematy związane z modelami pracy okręgowych komisji 
rewizyjnych w  poszczególnych izbach lekarskich a także tematykę związaną z 
administrowaniem i bezpieczeństwem danych. 

 

 

                 



                  V-ce przewodniczący 

          Komisji  Rewizyjnej  OIL w Rzeszowie 

                          lek.   Andrzej Bednarski 

 

 

 

        

           projekt 

 

 

UCHWAŁA  Nr  10 

Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10 marca  2018 r. 

 

 

w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej   Okręgowej Radzie Lekarskiej 

w Rzeszowie 

 

 Na podstawie art. 24 pkt. 4 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t. j. )  - uchwala się co następuje :  

 

   

 

 

§  1 

 

 

Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie udziela absolutorium 

ustępującej Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie. 

 

 

§  2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

      Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

 

 

----------------------------        ------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                     projekt 

 

 

UCHWAŁA  Nr  11 

Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10 marca  2018 r 

 

w sprawie uchwalenia budżetu  Okręgowej Izby  Lekarskiej 

w Rzeszowie na rok  2018 r. 
 

 

 Na podstawie art. 24 pkt. 2 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t. j. )  - uchwala się co następuje :  

 

 

§  1 

 

Uchwala się budżet Okręgowej Izby Lekarskiej  w Rzeszowie na rok 2018  według 

preliminarza budżetowego stanowiącego załącznik  do niniejszej uchwały. 

 

§  2 

 

Okręgowy Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd  Lekarzy w Rzeszowie  udziela upoważnienia 

Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie do przenoszenia środków finansowych pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami budżetu w granicach przewidywanych dochodów i wydatków. 

 

 

§  3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie. 

 

§  4 

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie 

 

§  5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



      Sekretarz   Zjazdu           Przewodniczący  Zjazdu 

 

 

----------------------------        ------------------------------- 

 

 

 

 

                      projekt 

 

 

UCHWAŁA  Nr  12 

Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10 marca  2018 r 

 

w   sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego za 2017 r. 

 

 

 Na podstawie art. 24 pkt. 2 ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o izbach lekarskich  

(Dz. U. 18.168 t. j. )  - uchwala się co następuje :  

 

 

§  1 

 

Dodatni  wynik finansowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  za 2017 r. zwiększa 

fundusz własny. 

 

§  2 

 

Wykonanie uchwały  powierza się Prezesowi ORL w Rzeszowie. 

 

§  3 

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej ORL w Rzeszowie. 

 

§  4 

 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz   Zjazdu                  Przewodniczący     Zjazdu 

 

…………………………    ……………………………… 



  

 

 

 

 

 

         projekt 

 

UCHWAŁA  Nr  13 

Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego  Zjazdu  Lekarzy w Rzeszowie 

z  dnia  10 marca  2018 r 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 13  XIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie z dnia 

20.03.1999 r.  w sprawie utworzenia Funduszu Pomocy Dzieciom Zmarłych Lekarzy 

 

 

Działając na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (Dz.U.18.168 t. j.)  - uchwala się co następuje: 

 

      § 1 

 

§ 2 uchwały otrzymuje  brzmienie : 

 

Fundusz o którym mowa w  § 1   tworzy się  z   0,5 %  odpisu ze składek członkowskich 

 

      § 2 

 

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.  

 

      § 3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

       

 

 

Sekretarz   Zjazdu                  Przewodniczący     Zjazdu 

 

…………………………        ……………………………… 

  

 

 

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ETYKI OIL w Rzeszowie za okres  VII 

kadencji  w latach  2014-2017 

 

 

W skład Komisji wchodziło 12 lekarzy w składzie: 

1. Barbara Duhl wiceprzewodnicząca  

2. Jadwiga Górska Kowalska – sekretarz  

3. Agnieszka Grudzińska Raczek 

4. Marek Janicki 

5. Alicja Jędraszek 

6. Jolanta Kluz-Zawadzka 

7. Romana Lechwacka Skręt 

8. Krzysztof Marchewka – przewodniczący 

9. Maria Pawlik 

10. Konrad Podpora 

11. Maria Szajner 

12. Maria Szczepańska 

 

Posiedzenia Komisja Etyki w VII kadencji odbyły się kilkukrotnie. Głównym 

zakresem tematycznym spotkań były prace i dyskusja nad nowelizacją Kodeksu Etyki 

Lekarskiej. Prezydium Komisji uczestniczyło w obradach i pracach Komisji Etyki Naczelnej 

Izby Lekarskiej w Warszawie. Rozpatrywano jedną sprawę kolegi dentysty ubiegającego się o 

prawo wykonywania zawodu na terenie OIL w Rzeszowie. 

 

Przewodniczący Komisji Etyki OIL w Rzeszowie 

lek. Krzysztof Marchewka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie 

 za okres VII kadencji od 2014r. do 2017r. 

 

Komisja w okresie VII kadencji działała w 10-cio osobowym składzie: 

Przewodnicząca:   lek. med. Maria Szajner 

Wiceprzewodnicząca: dr n. med. Jadwiga Wizimirska 

                         lek. med. Maria Pawlik 

Sekretarz:   lek. med. Józefa Kukulska-Kędzierska 

Członkowie:   lek. med. Barbara Gorajczyk-Kogut 

   lek. med. Halina Dorska 

   lek. dent. Zofia Koczela-Wlazło 

   lek. med. Edward Piotrowski 

                      lek. med. Stefania Zawora 

                       lek. dent. Władysław Wąsik 

   lek. med. Zofia Wesołowska i obecnie lek. med. Iwona Krupa działające 

w Klubie Seniora na terenie Stalowej Woli. 

 W terminie sprawozdawczym Komisja odbyła 35 zebrań organizacyjnych, na których 

ustalano plan pracy. Dotyczyły one omawiania m.in. budżetu koniecznego do realizowania 

zadań Komisji, jak również zapoznawanie się z działalnością Komisji Lekarzy Emerytów i 

Rencistów NIL poprzez sprawozdanie Przewodniczącej, która jako członek w/w Komisji 

uczestniczyła w jej zebraniach.  

Komisja w okresie VII kadencji zorganizowała: 

4 spotkania Opłatkowo – Noworoczne, które zawsze gromadziły dużą ilość koleżanek i 

kolegów, 

35 spotkań w Klubie Seniora w Rzeszowie oraz 12 w Klubie w Stalowej Woli. Tematy 

spotkań to czytanie poezji przez zaproszone poetki, zapoznanie się z działalnością 

Domów Spokojnej Starości, ofertą nowo otwartej Poradni Podologicznej, sposobami 



leczenia bólu układu ruchowego przez stosowanie plastrów (taping) oraz 

wysłuchiwano sprawozdań z indywidualnych wycieczek koleżanek i kolegów. 

Spotkania w Klubach Seniora były też urozmaicane niespodziankami w okazji Dnia 

Kobiet oraz Mikołajek. Zaś w Stalowej Woli zorganizowano wystawę architektury 

sakralnej prawosławnej. 

Wycieczki jednodniowe: do Muzeum Sztuki Nowoczesnej A. Warchola, Muzeum 

Narodowego Parku Magurskiego, Muzeum Ulmów w Markowej, Centrum 

Garncarstwa w Medyni Głogowskiej, Galerię Rzeźby Ceramicznej p. Władysławy 

Prucnal, Kościół z ołtarzem i drogą krzyżową z ceramiki oraz zwiedzanie 

Zabytkowych Cmentarzy z okresu I Wojny Światowej a także drewnianych cerkiewek. 

Stalowa Wola zorganizowała wycieczkę do Wieliczki, Łańcuta, Pragi i Kozłówka. 

2 wycieczki kilkudniowe: Jedna obejmująca Kanał Elbląski, miasto Kaszuby i Toruń, oraz 

wycieczkę „Szlakiem Cystersów” na terenie Dolnego Śląska. Obie płatne przez 

uczestników.  

Spotkania naukowe dotyczące:  

 okulistyki z wykładem dr n . med. Ewy Jakubiec – Blajer,  

 chorób naczyniowych z wykładem dr n. med. Adama Uryniaka,  

 problemów laryngologicznych seniorów z wykładem dr n. med. Wojciecha Domki, 

 audioprotetyki z wykładem pana Zygmunta Pęcaka ze Słuchmedu,  

 chorób odzwierzęcych/zakaźnych z wykładem dr n. med. Jolanty Zawadzkiej – Kluz. 

 W roku 2017 nawiązano współpracę z Kołem Emerytów Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Rzeszowie, którzy zwrócili się z ta propozycją do naszej Komisji. W następstwie 

tego spotkano się dwukrotnie celem zapoznania się z planem pracy obu Komisji. 

Zaowocowało to współpracą obu klubów, uczestnictwem radców na spotkaniu naukowym 

organizowanym przez nasza Komisję oraz obecnością naszych emerytów na spotkaniu z 

okazji Mikołajek organizowanych przez Komisję Radców Prawnych. 

 Organizowano też coroczne, uroczyste spotkania w Okręgowej Izbie Lekarskiej z 

koleżankami i kolegami z roczników 1930, 1931, 1932 z udziałem Prezesa ORL w Rzeszowie 

dr n. med. Wojciech Domki. Naszych zaproszonych seniorów w liczbie 46 osób honorowano 

pamiątkowymi tabliczkami oraz wręczając również każdemu z nich gratyfikację pieniężną. 

Tych, którzy z powodu złego stanu zdrowia nie mogli przybyć na spotkanie odwiedzano w 

domach, nie tylko w Rzeszowie, ale również w innych miejscowościach z terenu Okręgowej 

Izby Lekarskiej, gdzie wręczano im te symboliczne pamiątki. W ten sposób uhonorowano 17 

osób. 



 Komisja nasza w dalszym ciągu kontynuuje wysyłanie życzeń świątecznych 

wszystkim koleżankom i kolegom seniorom z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt 

Wielkanocnych oraz odwiedza w domu tych, którzy nie mogą uczestniczyć w Klubie Seniora 

ze względu na stan zdrowia, przy okazji wręczając okolicznościowe paczki. Koleżanki ze 

Stalowej Woli również odwiedzają w domach  swoich seniorów. 

 Komisja umieszcza również w Biuletynie sprawozdania z wycieczek i ważniejszych 

spotkań.  

 

 Ponadto jak na corocznych zjazdach sprawozdawczych Komisja apeluje do delegatów 

aby lekarzyny seniorów traktować z szacunkiem i przyjmować w gabinetach poza 

kolejnością. 

 

 

 

 

         Przewodnicząca  

       Komisji   Lekarzy Emerytów i Rencistów 

         Lek.  Maria   Szajner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie 

VII kadencji 

 

 

Komisja Stomatologiczna VII Kadencji działała w składzie: 

Przewodniczący lek. dent. Radosław Maksymowicz, Zastępca Przewodniczącego lek. dent. 

Adam Busch, Sekretarz lek. dent. Beata Kożak oraz 21 członków a jej skład został ustalony 

na pierwszym posiedzeniu w dniu 10.01.2014r. W posiedzeniach komisji brali również udział 

konsultanci wojewódzcy z poszczególnych dziedzin stomatologicznych z głosem doradczym 

oraz zaproszeni goście.  

 W okresie od stycznia 2014r. do końca lutego 2018r. odbyło się 13 posiedzeń Komisji 

Stomatologicznej oraz zostalo zorganizowanych 13 konferencji naukowo-szkoleniowych o 

różnorodnej tematyce w tym, dzięki nawiązaniu współpracy z Regionalną Komorą Zubnych 

Lekarov w Koszycach, jedna międzynarodowa polsko-słowacka. Ponadto przy współudziale 

Komisji Stomatologicznej odbyły się szkolenia z ochrony radiologicznej, ochrony danych 

osobowych w praktyce lekarza dentysty i profilaktyki wypalenia zwodowego . Komisja 

Stomatologiczna wraz z Komisją Turystyki i Sportu organizowała Bal Lekarza. 

 W mijającej kadencji Komisja Stomatologiczna zmierzyła sie z licznymi problemami 

środowiska dentystycznego oraz podjęła wiele stanowisk, m.in. w sprawie funkcjonowania 

lekarzy dentystów we wspólnym samorządzie zawodowym. 

W trakcie VII kadencji miało też miejsce nietuzinkowe zjawisko jak odwołanie w połowie 

kadencji Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej . Komisja Stomatologiczna ORL w 

Rzeszowie podjęła w tej sprawie stanowisko , w  którym wyraziła zaniepokojenie 

bezprecedensowym wnioskiem o odwołanie koleżanki dr n. med. Agnieszki Ruchały-Tyszler 

z funkcji Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej bez uzasadnienia owej decyzji. Zdaniem 

Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie powyższe działania były zachwianiem 

dotychczasowych dobrych relacji we wspólnym samorządzie lekarsko – dentystycznym. 

Komisja Stomatologiczna kierowała też pisemne zapytania dotyczace bieżących problemów 

środowiska dentystycznego  do  NFZ i KS NRL na wnioski i prośby kolegów i koleżanek. 

 Członkowie komisji rozpoczęli również prace nad Regulaminem Komisji 

Stomatologicznej ORL w Rzeszowie. 

 VII kadencja to czas podtrzymywania i umacniania współpracy z komisjami 

stomatologicznymi z innych izb lekarskich a w szczególności z izby warszawskiej, śląskiej, 

łódzkiej, lubelskiej  a także z OIL w Szczecinie, Poznaniu, Tarnowie i Białymstoku. 

 Dziękuję za współpracę kolegom i koleżankom członkom Komisji Stomatologicznej a 



za pomoc organizacyjną pracownikom biura OIL w Rzeszowie. 

 

 

                                                                                             Przewodniczący 

                                                                             Komisji Stomatologicznej OIL w Rzeszowie 

                                                                                   lek. dent. Radosław Maksymowicz  
 

 

 

 

 

    

Sprawozdanie   

Komisji Bioetycznej   przy OIL w Rzeszowie  

 

Komisja Bioetyczna VII   kadencji  została powołana Uchwałą  Nr 23/2015 z dnia 3 lutego 

2015 r.  w składzie :  

 

1. Dr hab. n. med. Andrzej Pluta  (lekarz)  - przewodniczący 

2. Dr n. med. Jerzy Kuźniar (lekarz) 

3. Dr n. med. Wojciech Domka (lekarz) 

4. Dr n. med. Artur Kozłowski ( lekarz) 

5. Dr n. med. Marzena Janas (lekarz) 

6. Lek. med. Barbara Duhl  ( lekarz) 

7. Lek. med. Krzysztof Marchewka (lekarz) 

8. Dr filozofii Anna  Habrat (filozof) 

9. Dr n. farm. Maria Michna – Ciąpała  (farmaceuta) 

10.Ks. Dr hab. Andrzej Garbarz ( duchowny) 

11. Mgr  Jerzy Halat ( prawnik)  

12. Mgr Zbigniew Machnio (pielęgniarz)     

 

Kadencja Komisji Bioetycznej trwa 3 lata.  

 

Tryb działania  Komisji określa Rozporządzenie MZiOS z dnia 11.05.1999 r. w  sprawie 

szczegółowych zasad powoływania  i finansowania  oraz trybu działania Komisji Bioetycznej . 

 

Środki finansowe  przeznaczone na finansowanie działalności Komisji Bioetycznej pochodzą z 

opłat wnoszonych przez podmiot zamierzający przeprowadzić  eksperyment medyczny. 

 

Komisja Bioetyczna  wydaje pisemne opinie w sprawach projektów :  

- badań klinicznych produktów leczniczych  

- badań  klinicznych wyrobów medycznych 

-eksperymentów  medycznych 

- wydane opinie po uwzględnieniu  kryteriów etycznych oraz celowości i wykonalności 

projektu, 

- podejmuje  uchwały wyrażające opinię w drodze głosowania tajnego, natomiast uchwały  

przyjmujące poprawki do badania  w głosowaniu jawnym. 

 

Przed zaopiniowaniem wieloośrodkowych badań klinicznych, Przewodniczący Komisji 



Bioetycznej informuje wszystkie Komisje Bioetyczne właściwe ze względu na miejsce 

prowadzenia badania klinicznego na terytorium RP o planowanym udziale danego ośrodka   

w tym badaniu.   

 

Komisja Bioetyczna na każdym  corocznym Zjeździe  składa sprawozdanie z działalności. 

 

W roku 2017  Komisja Bioetyczna  OIL w Rzeszowie  odbyła   13 spotkań  podczas  których 

podjęto 113 uchwał.  

 

Do marca 2018 r.  Komisja zebrała się trzy razy i  podjęła  32 uchwały. 

         

 

    Przewodniczący  Komisji Bioetycznej – dr hab. med. A. Pluta 

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kształcenia Medycznego OIL w Rzeszowie 

 

 Na mocy uchwały Nr 185 /2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie z 

dnia 6.04.2014r. została powołana Rada Ośrodka Kształcenia Medycznego w składzie: 

1. dr hab. n. med. Andrzej Pluta – Przewodniczący Rady OKM 

2. dr n. med. Stanisław Bajcar 

3. dr  hab. n. med. Krzysztof Gutkowski 

4. dr hab. n. med. Artur Mazur 

5. dr n. med. Marek Sienicki 

6. lek. med. Janusz Starzec 

7. lek. dent. Lucyna Sroga -Szajer 

8. dr n. med. Krzysztof Szuber 

 W okresie VII kadencji Ośrodek Kształcenia Medycznego Lekarzy i Lekarzy 

Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie  zorganizował 31 konferencji 

naukowo-szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów o bardzo różnorodnej 

tematyce. Kalendarz szkoleń był redagowany przez Radę OKM oraz Komisję 

Kształcenia Medycznego  podczas wspólnych  posiedzeń, które odbywały się dwa razy 

w roku. 

 Spotkania naukowo-szkoleniowe początkowo odbywały się  w drugi 

poniedziałek miesiąca a od stycznia 2016 r.  spotkania odbywały się w nowej formule 

– sobotnie konferencje naukowo – szkoleniowe. Programy tych spotkań na bieżąco 

były drukowane w biuletynie oraz umieszczane na stronie internetowej Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Rzeszowie. Ponadto  do dyrektorów podmiotów leczniczych były 

przesyłane zaproszenia pisemne z prośbą o przekazywanie ich zatrudnionym w 

placówkach lekarzom. Została stworzona również baza adresów e-mail i lekarze 

informacje o konferencjach otrzymywali również droga elektroniczną.    

W zorganizowanych w okresie sprawozdawczym 31 konferencjach łącznie udział 

wzięło 825 osób ( średnia 26 osób) . Frekwencja na poszczególnych spotkaniach była 

bardzo różnorodna, w zależności od tematyki wykładów było to od 13 do 55 osób. 



W 2016r. Rada Ośrodka Kształcenia Medycznego złożyła wniosek do Okregowej 

Rady Lekarskiej w Rzeszowie o podniesienie wynagrodzenia za przygotowanie i 

wygłoszenie wykładu na dla lekarzy na zebraniach naukowo-szkoleniowych 

organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Medycznego z 1 000,00 zł  do 1 500,00 zł 

brutto za jeden wykład. Uchwałą z dnia 6.12.2016r. ustalono stawkę wynagrodzenia za 

trzy godziny wykładu w wysokości 1 500,00 zł brutto. 

 Ośrodek Kształcenia Medycznego starał się o przyznanie dotacji przez 

Naczelną Izbę Lekarską na kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów. W 2014 r. 

otrzymaliśmy kwotę 4 263,00 zł na organizację 7 szkoleń w I półroczu 2014r i kwotę 3 

150,00 zł , która została przeznaczona na 3 szkolenia w II półroczu 2014r. W 2015 r. 

dotacja wynosiła : 3. 559,00 zł na organizację szkoleń w I półroczu 2015r. oraz 2. 

933,00 zł na organizację szkoleń w II półroczu. W 2016 r. Ośrodek Kształcenia 

Medycznego otrzymał  dotację  w kwocie : 3. 214,00 zł na organizację szkoleń w I 

półroczu 2016r. oraz 2. 425,00 zł na organizację szkoleń w II pólroczu 2016r. W 2017r 

dotacja na I półrocze wynosiła 3 450,00 zł. a w II półroczu 3 950,00 zł. 

 W 2015r. Ośrodek Kształcenia Medycznego uzyskał wpis na listę kursów 

specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji prowadzoną przez Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego celem przeprowadzenia kursów 

specjalizacyjnych jednolitych z zakresu "Zdrowia Publicznego  oraz "Prawa 

Medycznego" przeznaczonych dla lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności 

specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji. W 2016r odbyły 

się kursy specjalizacyjne z zakresu "Zdrowia Publicznego  oraz "Prawa Medycznego". 

Pierwsza edycja kursów została zorganizowana w trybie stacjonarnym w siedzibie OIL 

w Rzeszowie, natomiast kolejną zorganizowano już w trybie e-learningowym. W 2017 

roku odbyły się po dwie edycje kursów ze Zdrowia Publicznego i Prawa Medycznego 

a na 2018r zaplanowano po trzy edycje kursów – wszystkie w trybie e-learningowym. 

 

  
                                                                                      Przewodniczący 

                                                                                     Rady Ośrodka Kształcenia Medycznego 

                                                                                                    OIL w Rzeszowie 

 

                                                                                          dr hab.n. med.Andrzej Pluta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

KOMISJI ds. REJESTRACJI  I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

za okres  VII kadencji 
 

Komisja  pracowała w składzie: 

1.dr n.med. Krzysztof Szuber – przewodniczący 

2.dr n.med. Wojciech Domka – wiceprzewodniczący 

3.lek. Agnieszka Tomaszewska  - sekretarz 

 

 Komisja na bieżąco kontrolowała dokumentację i występowała z wnioskami do 

Okręgowej Rady  Lekarskiej lub Prezydium ORL w Rzeszowie w sprawie podjęcia 

uchwał dotyczących przyznania  : ograniczonego prawa  wykonywania zawodu 

lekarza / lekarza dentysty na staż podyplomowy jak również po ukończeniu stażu 

podyplomowego i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego i odpowiednio dla 

lekarza dentysty Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.  Nadzorowała 

prowadzenie komputerowego Okręgowego Rejestru Lekarzy i terminowe 

przesyłanie replikacji do Centralnego Rejestru Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej.   

W prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Rzeszowie komputerowym 

rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów na dzień 31.12.2017 r zarejestrowanych  

było ogółem  4838 lekarzy w tym:   

3625 lekarzy ,  1206 lekarzy dentystów  i 7 lekarzy z podwójnym prawem 

wykonywania zawodu.                                                                        

 

      Komisja wnioskowała do Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawach: 



przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

 - 422 

przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego 

  lekarzowi cudzoziemcowi        

 -    7 

przyznania prawa wykonywania zawodu po stażu podyplomowym (LEK i LDEK)

 -  463 

przyznania prawa wykonywania zawodu, który uzyskał obywatelstwo polskie -     9 

wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu lekarza    -     5 

przyjęcia lekarzy /lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej Izby -  

280 

skreślenia w związku z przeniesieniem do innej Izby      -  

154 

skreślenia z powodu śmierci                   - 

131 

skreślenia z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu    -     5 

skierowania na przeszkolenie w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu 

    dłuższą niż 5 lat          -     5 

          

W okresie sprawozdawczym  104  lekarzy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Rzeszowie złożyło podania o  wydanie  zaświadczeń niezbędnych przy  ubieganiu 

się o pracę w państwach Unii Europejskiej. Ogółem wydano 134 zaświadczenia dla 

lekarzy i lekarzy dentystów takich jak: zaświadczenie o posiadaniu formalnych 

kwalifikacji, zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania zawodu lekarza, 

zaświadczenie o postawie etycznej,  zaświadczenia o równorzędności specjalizacji. 

Od maja 2017 r. w związku z wejściem Systemu Monitorowania Kształcenia 722 

lekarzy/lekarzy dentystów złożyło wnioski o modyfikację uprawnień.  

       

 

 

 

 

       Komisja ds. Rejestracji  



      Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie 

 

                        dr n.med. Wojciech Domka 

 


