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Dolnośląska Izba Lekarska 
solidarna z Ukrainą

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie Dolno-
śląska Izba Lekarska uruchomiła specjalną skrzynkę 
mailową: pomocukrainiedil@dilnet.wroc.pl, na którą 
można przekazywać informacje o  przeprowadza-
nych akcjach humanitarnych, zgłaszać inicjatywy 
medyczne związane z pomocą dla uchodźców i proś-
by o  ewentualną pomoc w  ich organizacji, a  także 
kierować prośby o pomoc dla rodzin lekarzy i lekarzy 
dentystów z Ukrainy, przebywających w naszym kra-
ju i dla tych będących na Ukrainie oraz wszelkie pro-
pozycje działań związanych z aktualną sytuacją kry-
zysową. Kontakt także telefoniczny: 71 798 80 50.

Fundacja Lekarze Lekarzom zgłosiła gotowość do 
przeznaczenia środków finansowych na zakup mate-
riałów potrzebnych lekarzom i lekarzom dentystom 
opiekującym się uchodźcami z Ukrainy, placówkom 
medycznym na pograniczu oraz na indywidualną 
pomoc dla lekarzy i  lekarzy dentystów i  ich rodzin 
z Ukrainy, przebywających na terenie Polski. Kontakt: 
tel. 22 559 13 22, e-mail: fundacja@hipokrates.org. 
Dane do wpłat:

Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

Apeluję do wszystkich lekarzy i  lekarzy dentystów 
o włączenie się do pomocy uchodźcom z Ukrainy or-
ganizowanej przez Izbę. Szczególnie potrzebni będą 
lekarze ze znajomością języka ukraińskiego.

prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr n. med. Paweł Wróblewski

Koleżanki i Koledzy
Od 27 lutego 2022 roku na Dworcu Głównym PKP 
– dzięki zaangażowaniu wolontariuszy – działa 
punkt pierwszej pomocy dla osób przyjeżdżają-
cych z Ukrainy. Punkt działa całodobowo. Zloka-
lizowany jest w punkcie informacyjnym Urzędu 
Wojewódzkiego obok restauracji McDonald’s.
Na dyżury można zapisywać się przez:
•	grupę na Facebooku: https://www.facebook.

com/groups/437711781435587/?ref=share
Kontakt z koordynatorką grafiku Victorią Sado-
vską pod numerem telefonu 690 942 420. 
Więcej informacji na Facebooku oraz na miejscu.
Z góry dziękujemy za chęć pomocy.

OrganizatorzyŹródło grafiki: www. pixabay.com/photos/international-2684771/jorono
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Życzymy Koleżankom 
i Kolegom pogodnych Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 
wypełnionych radością budzącej 

się do życia przyrody.

Niech ten świąteczny czas 
upłynie w ciepłej rodzinnej 
atmosferze, na rozmowach 

serdecznych i sprzyja refleksjom 
nad tym co minęło,  

co nadejdzie i przyniesie wiarę 
w nadchodzące lepsze dni. 

Dolnośląska Rada Lekarska



Ten numer w całości wypełniły sprawozdania z naszej 
kadencyjnej działalności. To były wyjątkowe cztery 
lata, pełne niespodziewanych zwrotów akcji i  wyni-

kających z tego faktu wyzwań. Obfitość materiału ogromna, 
choć i  tak wszystkiego zapewne nie dało się ująć w  słowa. 
Pandemia obnażyła  słabości nie tylko systemu ochrony zdro-

wia w Polsce, ale także naszego środowiska: brak przestrzegania zasad Kodeksu 
Etyki i obowiązujących przepisów prawa przez niektórych lekarzy zaskutkowa-
ło dezinformacyjną promocją postaw antyszczepionkowych i zaprzeczających 
ustaleniom nauki, na której każdy członek naszej korporacji ma obowiązek się 
opierać. Przed izbą mieliśmy manifestacje ruchów antyszczepionkowych z nie-
odpowiedzialnymi lekarzami na czele, a  wielu z  nas dotknęły bezpośrednio 
ataki i hejt ze strony tych środowisk. Niestety, z  jednego kryzysu przeszliśmy 
płynnie w drugi: wojnę w Ukrainie. Łatwo przewidzieć, że ci sami, którzy wiedli 
prym w działaniach sprzecznych z zasadami nauki i logiki w czasie pandemii, 
za chwilę ożywią się w rozsiewaniu dezinformacji mających na celu wzniecanie 
niepokojów i  konfliktów pomiędzy uciekinierami z  ogarniętej wojną Ukrainy 
a naszą lokalną społecznością. Dziś jest już jasne, że za dezinformacją antysz-
czepionkową i antypandemiczną stały te same siły, które teraz próbują podpa-
lić cały świat. Aż 90% kont w social mediach zaangażowanych w propagowanie 
postaw sceptycznych wobec szczepień i działań przeciwepidemicznych teraz 
przerzuciło się na szerzenie  dezinformacji w tematyce wydarzeń związanych 
z Ukrainą i Rosją. W najnowszym raporcie Instytutu Badań Internetu i Mediów 
Społecznościowych czytamy, że konta,  które we wcześniejszym okresie uczest-
niczyły bezpośrednio w dystrybucji treści septycznych wobec szczepień lub je 
całkowicie negowały „w  sposób jawny popierają działania Konfederacji albo 
działania tzw. Kamratów, opowiadających się za ruchem pansłowiańskim (po-
zytywnie nastawionych do działań Rosji). Konta te na przestrzeni ostatnich mie-
sięcy nawoływały także do unormowanie relacji z Białorusią i usprawiedliwiały 
działania prezydenta Białorusi”. Jak widać nie było w tym przypadku, że na czele 
manifestacji przed naszą izbą stał poseł Grzegorz Braun i szefowa „STOP-NOP”  
Justyna Socha. Pozostaje pytanie, czy współdziałający z  tymi ludźmi lekarze 
odgrywają jedynie rolę „użytecznych idiotów”, czy wiążą ich inne relacje… Za-
pewne za chwilę, gdy osłabnie spontaniczność działań pomocowych, bo zży-
jemy się i przywykniemy do obecnej sytuacji, podniosą się głosy o nierównym 
traktowaniu naszych pacjentów i lekarzy w stosunku do uchodźców… Nie po-
zwólmy się takimi inicjatywami ogłupiać.  Żaden chwilowy przywilej, czy lep-
sze traktowanie, nie zrekompensuje nigdy zbombardowanego domu, utraty 
poczucia bezpieczeństwa i straty bliskich.

Dlatego od początku działań wojennych zaangażowaliśmy się ze wszystkich 
sił w pomoc wojennym uchodźcom. Powołaliśmy zespół ds. pomocy lekarzom 
z  Ukrainy, uruchomiliśmy specjalny adres mailowy pomocukrainiedil@dilnet.
wroc.pl, telefony kontaktowe w  języku polskim i  ukraińskim, na bieżąco tłu-
maczymy i umieszczamy na stronie materiały pomocne dla lekarzy z Ukrainy, 
dzięki kontaktom z władzami miasta udało się we Wrocławiu stworzyć osobną 
ścieżkę umożliwiającą szybkie uzyskanie numeru PESEL dla ukraińskich medy-
ków, Komisja Socjalna uruchomiła już pierwsze zapomogi. Prężnie działa Fun-
dacja Lekarze Lekarzom, w której zarządzie zasiadam od początku jej istnie-
nia. We Wrocławiu zakupiliśmy już pięć w pełni wyposażonych karetek, które 
po wypełnieniu we współpracy z Dolnośląską Izbą Aptekarską i wrocławskim 
oddziałem „Caritas” materiałami medycznymi zostały przerzucone do szpitali 
w Ukrainie. Przed nami problem stworzenia miejsc pracy głównie dla Koleża-
nek z Ukrainy, bo to w większości młode kobiety z dziećmi. Brak znajomości 
języka polskiego i najczęściej bardzo młody wiek to trudne wyzwanie dla pra-
codawców. Te osoby muszą mieć pomoc naszych, najlepiej dwujęzycznych 
lekarzy, którzy jednocześnie będą musieli sprawować nad nimi nadzór mery-
toryczny. Z drugiej strony należy się przygotować na dużą liczbę ukraińskich 
pacjentów: teraz jeszcze dochodzą do siebie po dramatycznych przeżyciach, 
ale zaraz pojawią się zapewne problemy zdrowotne. 

Wszystko wskazuje na to, że kolejna kadencja naszego samorządu nie będzie 
wcale łatwiejsza od mijającej. Problemy zaczną narastać wraz z przedłużającą się 
wojną w Ukrainie. Nam pozostaje jedno: postępować tak, jakbyśmy chcieli, aby 
postępowano wobec nas, gdyby bandyci wkroczyli do naszych domów… 

Wydawca: Dolnośląska Izba Lekarska, 50-077 Wrocław,  
ul. Kazimierza Wielkiego 45, tel. 71 798 80 50, fax 71 798 80 51, 

redakcja: 71 798 80 80, e-mail: redakcja@dilnet.wroc.pl  
PKO BP SA: 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570

Magdalena Janiszewska – redaktor naczelna
e-mail: naczelna@dilnet.wroc.pl, kom. 535 814 903 

Aleksandra Szołtys – młodszy redaktor,
Aleksandra Kołodziejczyk – sekretarz redakcji

Wiktor Wołodkowicz – skład i łamanie,  
Tomasz Janiszewski – projekt okładki

Bieżący numer przygotował zespół:
Zdzisława Michalska – redaktor odpowiedzialny,

Andrzej Wojnar – redaktor,
Wiktor Wołodkowicz – skład, łamanie i okładka.

Kolegium redakcyjne:
Andrzej Wojnar – przewodniczący,  

Małgorzata Niemiec – zastępca przewodniczącego,
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Katarzyna Jungiewicz-Janusz, 

Bożena Kaniak, Andrzej Kierzek, Marta Kornacka,  
Dorota Radziszewska, Iwona Świętkowska, Krzysztof Wronecki

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam. Nie zwraca materiałów 
niezamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, 
opracowania redakcyjnego oraz zmian w tytułach. 

Numer zamknięto 28 marca 2022 r.
Druk: Drukarnia Infopakt s.j.,

 ul. Przewozowa 4, 44-251 Rybnik, tel. 32 423 85 90
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Sprawozdanie z działalności  
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za lata 2018-2022

Paweł Wróblewski – prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

Koleżanki i Koledzy!

VIII kadencja naszego samorządu zapisuje się w naszej korporacyj-
nej historii w sposób wyjątkowy. Naznaczona kolejnymi protestami 
środowisk medycznych i  światowymi dramatami: pandemią CO-
VID-19 i  wojną na Ukrainie wyznaczyła lekarskiemu samorządowi 
nowe zadanie: koordynowanie i  organizowanie działań naszego 
środowiska w warunkach kryzysowych. 

Przez te burzliwe cztery lata zmienił się nieco liczbowy stan na-
szej korporacji. Na terenie Dolnego Śląska ogółem zarejestrowa-
nych jest obecnie 16723 lekarzy, w tym: 12856 lekarzy, 3831 leka-
rzy dentystów i 36 lekarzy z podwójnym PWZ. Najwięcej jest nas 
w  Delegaturze Wrocławskiej  (lekarzy – 9082, lekarzy dentystów 
–  2698 i  28 z  podwójnym PWZ), następnie w  Delegaturze Wał-
brzyskiej (lekarzy – 1688, lekarzy dentystów – 488 i 4 z podwój-
nym PWZ), Legnickiej (lekarzy –1066, lekarzy dentystów – 350 i 2 
z podwójnym PWZ) i Jeleniogórskiej (lekarzy – 1020, lekarzy den-
tystów – 295 i 2 z podwójnym PWZ).

W okresie sprawozdawczym, tj. w latach 2018-2022, odbyło się 51 
posiedzeń Rady DIL (w  tym 14 w  roku 2021) oraz 44 posiedzenia 
Prezydium DRL (w tym 12 w roku 2021), które zaowocowały podję-
ciem 423 (72 w roku 2021) uchwał DRL oraz  177 (analogicznie 45) 
uchwał Prezydium DRL. Dotyczyły one szerokiego panelu spraw, 
którymi zajmujemy się z  racji kompetencji i  obowiązków ustawo-
wych: wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą, opinii dotyczących kandydatów na konsultantów wojewódz-
kich, stanowisk w  kwestii spraw bieżących związanych z  sytuacją 
w ochronie zdrowia, udzielania różnego rodzaju dotacji, zapomóg 
i dofinansowań dla naszych Koleżanek i Kolegów, decyzji organiza-
cyjnych, finansowych, w zakresie działań inwestycyjnych i wszelkich 
innych istotnych dla naszego samorządu spraw. Ponadto podję-
to 510 uchwał dotyczących rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe lekarzy i  lekarzy dentystów. Kwestiami 
szczegółowymi zajmowały się komisje problemowe Dolnośląskiej 
Rady Lekarskiej: Komisja Etyki, Finansowa, Kształcenia, Legislacyjna, 
Młodych Lekarzy, ds. Rejestracji Lekarzy i  Stażu Podyplomowego, 
Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów, Sportu, Historyczna i Kultury, Sto-
matologiczna, Współpracy z Zagranicą i ds. Lekarzy Cudzoziemców, 
Komisja ds. Warunków Zatrudnienia Lekarzy i  Lekarzy Dentystów, 
Wyborcza, Specjalna, Bioetyczna, Rewizyjna oraz Kolegium Redak-
cyjne „Medium”.

1 . Działalność korporacyjna
a. Obecność we władzach krajowych

Początek kadencji nie zapowiadał wyzwań, które miały nadejść już 
wkrótce. Na XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy, który odbył się w dniach 
25-26 maja 2018 roku w Warszawie, nasza delegacja odniosła spek-
takularny sukces uzyskując dodatkowe miejsca w Naczelnej Radzie 
Lekarskiej w  porównaniu z  poprzednią kadencją. Przez te cztery 
lata reprezentowało nas aż pięć osób: Iwona Świętkowska, Ryszard 
Kępa, Andrzej Wojnar, Przemysław Janusz i piszący te słowa. W Na-
czelnej Komisji Rewizyjnej działał kol. Piotr Laska, a w Naczelnej Ko-
misji Wyborczej kol. Dorota Radziszewska. Po czterech kadencjach 
naszej nieobecności w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zasiadł 
w niej nasz przedstawiciel, wieloletni przewodniczący i obecny wi-
ceprezes DRL, kol. Andrzej Wojnar. Ponadto Andrzej Wojnar został 

przewodniczącym Komisji Etyki NRL oraz przewodniczącym kapi-
tuły najważniejszego wyróżnienia naszej korporacji – odznaczenia 
Meritus Pro Medicis. Tak silnej reprezentacji w naczelnych struktu-
rach naszego samorządu nie mieliśmy chyba nigdy.

b. Działalność związana z  legislacją na szczeblu krajowym 
i ochroną prawną

Rok 2018 zdominowały dwa wydarzenia związane z legislacją. Pierw-
sze z  nich dotyczyło „ustawy podwyżkowej” i  wynikającego z  niej 
obowiązku podpisywania tzw. deklaracji lojalnościowej, warunkują-
cej otrzymanie podwyżki wynagrodzenia. Uzgodniono na szczeblu 
NRL wzór takiego oświadczenia i  udostępniono na stronach inter-
netowych izb, a Zespół Radców Prawnych DIL udzielał porad w tym 
zakresie wszystkim chętnym. Drugim ważnym wydarzeniem było 
wprowadzenie od 1 grudnia 2018 roku obowiązku wystawiania dru-
ków ZLA wyłącznie w  formie elektronicznej. Mimo wielu obaw ze 
strony środowiska proces przebiegł całkiem sprawnie.

Rok 2020 to czas sporów wokół zapisów ustawowych tzw. tar-
czy antykryzysowej 4.0., wśród których znowelizowano także art. 
37a Kodeksu Karnego zrównując możliwą odpowiedzialność le-
karza za ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem naszego zawodu 
z przestępstwami takimi jak  „napad z nożem w ręku, pobicie kijem 
bejsbolowym, czy doprowadzenie ofiary do ciężkiego kalectwa 
w wyniku pobicia”. Zapisów zmienić się nie udało, ale uzyskaliśmy 
zapewnienie od ówczesnego ministra zdrowia, że tak drastyczne 
środki nie będą wobec lekarzy stosowane. 

Duże kontrowersje wzbudził także obowiązek ustawowy poda-
wania na żądanie wojewody list lekarzy zdolnych do pracy w od-
działach covidowych w  ramach powołania. Na szczęście udało 
się wypracować jednolity schemat postępowania na szczeblu 
Naczelnej Rady Lekarskiej, a dobra współpraca z wojewodą dol-
nośląskim pozwoliła uniknąć niepotrzebnych w  tej kryzysowej 
sytuacji konfliktów.

Szczególnie pracowity dla Zespołu Radców Prawnych DIL, Komisji 
Legislacyjnej i Komisji ds.  Warunków Zatrudnienia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów oraz prezesa i szefów delegatur był okres pandemii CO-
VID-19. Biegunka legislacyjna na szczeblu rządowym i niejasności 
z nią związane wywoływały liczne wątpliwości interpretacyjne ro-
dzące między innymi problemy płacowe. Wystosowano wiele pism 
w  tych sprawach, w  tym m.in. do konsultantów wojewódzkiego 
i krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej, pediatrii, radiologii oraz 
do Ministerstwa Zdrowia. Uzyskaliśmy stanowiska i  wyjaśnienia 
w zakresie m.in. realizacji dyżurów medycznych, wypłaty wynagro-
dzeń oraz możliwości i zasad rozwiązywania umowy rezydenckiej. 
Pisma te były  umieszczone na stronie internetowej DIL w sposób 
ogólnie dostępny dla lekarzy. Wymiana pism pomiędzy izbą a Mini-
sterstwem Zdrowia oraz dyrektorami szpitali zaowocowała kilkoma 
sukcesami: ugięciem się kilku z tych ostatnich i interpretacją przepi-
sów na korzyść pracowników. Miłym akcentem były podziękowania 
Koleżanek i Kolegów – beneficjentów naszej batalii, które spłynęły 
do sekretariatu izby. 

W  związku ze zmianami dotyczącymi ułatwień w  rejestracji le-
karzy spoza Unii Europejskiej ze względu na pandemię, nowym 
wyzwaniom musiała sprostać Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i Sta-
żu Podyplomowego. Dyskusje i  spory na temat zasadności tego 
rozwiązania trwają do dziś, ale obawy przed zalaniem rynku usług 
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medycznych przez lekarzy z  tych krajów okazały się bezzasadne. 
Problemem jest natomiast jakość ich wykształcenia i  niestety de-
cyzje ministerstwa podejmowane często bezrefleksyjnie: mieliśmy 
przypadek lekarza nieposługującego się żadnym cywilizowanym 
językiem, stomatologa, którego nadzorować miał… lekarz rodzinny 
i oszusta, który przedstawił ministrowi… nieprawdziwe dokumenty. 
Ostatecznie czasowe prawo wykonywania zawodu lekarza pod nad-
zorem w oparciu o art. 7 ust. 13 (warunkowe prawo wykonywania 
zawodu) do 1 marca tego roku wydano 37 lekarzom, 2 przekonano 
do rezygnacji z ubiegania się o PWZ, a w 5 przypadkach odmówio-
no wydania, zaś w oparciu o art. 7 ust. 2a (w określonym podmiocie 
leczniczym) wydano je 21 lekarzom. 

Na  osobny akapit zasługuje relacja z  naszej współpracy z  firmą 
ubezpieczeniową Inter, która wykracza poza zwykłe obowiązki 
ubezpieczyciela i  niemal natychmiast reaguje na nasze potrzeby. 
Kontynuujemy podjętą przed kilku laty inicjatywę ubezpieczania 
lekarzy stażystów w   pierwszym roku ich działalności. Rok 2018 
zaowocował nową usługą naszego ubezpieczyciela: tzw. asystą 
prawną. To bezpłatna możliwość skorzystania z pomocy prawnika 
przy pierwszym kontakcie lekarza z organami wymiaru sprawiedli-
wości w przypadku jego wezwania na przesłuchanie. Popularność 
tej usługi przerosła nasze oczekiwania. Skorzystało z niej już wielu 
lekarzy – dla przypomnienia: jeśli ktoś dostanie pierwsze wezwanie 
na policję lub do prokuratury i zgłosi się do izby, otrzyma możliwość 
zabrania ze sobą wyznaczonego adwokata, który ochroni go przed 
błędami przy składaniu zeznań, a potem przedstawi swoją opinię 
co do ewentualnych dalszych konsekwencji, czy przebiegu sprawy. 
W województwie, w którym działają specjalne oddziały prokuratu-
ry specjalizujące się w ściganiu błędów medycznych, to rozwiąza-
nie okazało się wyjątkowo trafione. A na początku bieżącego roku 
rozpoczęliśmy wspólną walkę z  hejtem wobec lekarzy. Pandemia 
COVID-19 znacznie nasiliła sytuacje tego typu, sam doświadczy-
łem hejtu, a nawet działań o charakterze gróźb karalnych z powo-
du mojej pracy. Zgłaszaliśmy przypadki ataków wobec lekarzy do 
prokuratury, jednak dotychczas bez większego rezultatu. Podobne 
problemy  dotknęły już wiele naszych Koleżanek i Kolegów. Obec-
nie dostępny jest na naszych stronach internetowych telefon alar-
mowy, zaś w piątki uruchomiliśmy stały dyżur prawniczy – wszystko 
oczywiście dla członków naszej korporacji ma charakter bezpłatny, 
koszty porad pokrywa firma Inter. 

c.  Protesty i akcje ogólnopolskie

W  2018 roku Dolnośląska Rada Lekarska włączyła się aktywnie 
w  działania zainicjowane przez dwóch wrocławskich aktywistów: 
Roberta Wagnera i  mec. Marcina Kostkę, mające na celu podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej, której efektem miało być promowanie 
rodziców przestrzegających obowiązku wykonywania szczepień 
ochronnych u swoich dzieci poprzez stworzenie preferencji punkto-
wych przy przyjmowaniu ich do przedszkoli i żłobków. Wprawdzie 
z  różnych przyczyn zabrakło inicjatorom akcji do zebrania wyma-
ganych 100 000 prawidłowych podpisów około 10%, ale naszym 
głównym celem było propagowanie idei szczepień i zneutralizowa-
nie ofensywy ruchów antyszczepionkowych. I ten cel osiągnęliśmy: 
dziesiątki konferencji, wywiadów i  ciekawych inicjatyw: powstał 
m.in. spot propagujący szczepienia, satyryczna gra karciana eduku-
jąca i ośmieszająca przeciwników szczepień, oczywiście autorstwa 
naszej wrocławskiej koleżanki Aleksandry Stefaniak i jej męża – nie 
pamiętam, żeby kiedykolwiek w ciągu tak krótkiego czasu tyle do-
brego powiedziano o szczepieniach. 

W  rewanżu za wsparcie naszej proszczepiennej akcji przez Na-
czelną Izbę Lekarską i izby okręgowe włączyliśmy się też aktywnie 
w  roku 2019 w  inicjatywy innych izb: śląskiej – „Sor(ry), tu ratuje 
się życie” będącej odpowiedzią na medialną falę hejtu, skierowaną 
przeciwko oddziałom ratunkowym w  związku z  tragicznymi wy-
darzeniami, jakie miały miejsce na SOR-ach w tym województwie; 
warszawskiej – pod hasłem „Polska to chory Kraj” mającej na celu 

uświadomienie politykom wszystkich opcji i ich wyborcom, że sytu-
acja w polskiej ochronie zdrowia wymaga natychmiastowego, sko-
ordynowanego, ponadpartyjnego, apolitycznego działania.  

Druga połowa roku 2021 zaowocowała ogólnopolskimi prote-
stami w ochronie zdrowia. 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Naczelnej 
Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów 
zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodo-
wych zrzeszonych w  branży ochrony zdrowia. Zgodnie z  wcze-
śniejszą deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające 
na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń w tym sektorze, 
a przede wszystkim konieczności uświadamiania społeczeństwu, 
w jakiej kondycji znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten 
stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Pro-
testacyjno-Strajkowy. W  sobotę 11 września na ulice Warszawy 
wyszli lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjote-
rapeuci, opiekunowie medyczni, a  także pracownicy niemedycz-
ni. 30 tysięcy – tyle osób, zdaniem organizatorów, uczestniczyło 
w  proteście pracowników ochrony zdrowia w Warszawie. Medy-
cy przeszli z  pl. Krasińskich pod Ministerstwo Zdrowia, stamtąd 
udali się pod Pałac Prezydencki i gmach Sejmu, a następnie pod 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Nasza izba jak zwykle zapre-
zentowała się godnie, tym razem dzięki zaangażowaniu naszych 
młodych Koleżanek i Kolegów koordynowanych przez kol. Dawida 
Żyrka. Nasi manifestanci, zaopatrzeni w izbowe flagi i własnoręcz-
nie wykonane transparenty, byli chyba najlepiej widoczni spośród 
wszystkich izb. Protest przerodził się w funkcjonujące przez kilka 
miesięcy pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów tzw. Białe Mia-
steczko, którego trwanie finansowane przez nas wraz z  innymi 
izbami przerwała kolejna fala pandemii COVID-19.

d. Współpraca międzynarodowa i regionalna

Z  niezmienną aktywnością i  zaangażowaniem kontynuujemy 
współpracę z  Saksońską Izbą Lekarską. W  dniach 27-28 września 
2019 r. spotkaliśmy się na 8. Polsko-Niemieckim Posiedzeniu w Dreź-
nie. Podczas posiedzenia podsumowaliśmy naszą wieloletnią, trans-
graniczną współpracę, dużo czasu poświęciliśmy aspektom etycz-
nym naszej działalności, a  także telemedycynie. Mimo pandemii 
spotykaliśmy się  wykorzystując środki komunikacji internetowej, aż 
wreszcie w dniach 2-3 września 2021 roku udało się nam spotkać 
osobiście we Wrocławiu. Konferencja poświęcona była tematom 
cyfryzacji w  medycynie. Aktualnie pozostajemy ze sobą w  stałym 
kontakcie z powodu wojny na Ukrainie. 

Tuż przed wybuchem  pandemii, w  lutym 2020 gościliśmy tak-
że już po raz drugi przedstawicieli środowisk medycznych z Gruzji, 
z zaprzyjaźnionej szczególnie z Dolnym Śląskiem Adżarii z przewod-
niczącym Najwyższej Rady Adżarii Davitem Gabaidze na czele. Kon-
takty z Gruzinami są niezwykle serdeczne, a ich zainteresowanie or-
ganizacją środowiska lekarskiego w Polsce i Unii Europejskiej może 
zaowocować stworzeniem podobnych struktur w  tym niezwykle 
przyjaznym dla Polaków kraju.

Rozszerzamy swoją współpracę także z innymi samorządami za-
wodowymi. 

25 kwietnia 2019 roku dołączyliśmy do województw, w których 
powstały porozumienia samorządów zaufania publicznego. W sie-
dzibie naszej izby dolnośląskie samorządy pielęgniarskie, farmaceu-
tyczny, weterynaryjny i nasz – lekarski – podpisały deklarację zało-
życielską Dolnośląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego. Najważniejsze cele działania Forum, to inicjowanie 
i uczestniczenie w działaniach mających na celu szerzenie i umac-
nianie idei samorządności zawodowej, wyrażanie opinii wobec 
działań rządowych i legislacyjnych. Choć pandemia mocno osłabiła 
możliwość współpracy, staraliśmy się utrzymywać wzajemne kon-
takty. W marcu bieżącego roku do porozumienia przystąpiła Okrę-
gowa Izba Adwokacka oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych, która 
przejęła prezydencję. Szykujemy pakiet wspólnych działań w związ-
ku z konfliktem na Ukrainie. »
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SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW DIL I KOMISJI PROBLEMOWYCH

W  styczniu 2021 roku podpisaliśmy także porozumienie 
o  współpracy z  samorządem radców prawnych. Wzmocniliśmy 
tym samym naszą wieloletnią działalność w zakresie doskonalenia 
zawodowego członków obu izb poszerzając jej zakres  o niezbęd-
ną dziś wymianę wspólnych doświadczeń w zakresie wykraczają-
cym poza codzienną pracę.

e. Działalność integracyjna

Niestety, pandemia COVID-19 mocno pokrzyżowała nasze plany 
rozwoju działalności integracyjnej. Na początku kadencji Komisja 
Młodych Lekarzy tradycyjnie już zorganizowała III Bal Młodego Le-
karza, II Lekarski Dzień Dziecka, II Integracyjny Rejs po Odrze oraz 
II edycję Mikołajek. Prężnie, mimo remontowych utrudnień, działał 
Klub Lekarza. Imprezy muzyczne i  kursy taneczne organizowane 
przez kol. Bożenę Kaniak i kol. Piotra Knasta wrosły w kalendarz cy-
klicznych wydarzeń izby. Kierowana przez kol. Małgorzatę Niemiec 
Komisja Sportu, Kultury i  Turystyki wspierała finansowo lekarzy 
biorących udział w zawodach lekarskich w Polsce i na świecie oraz 
dofinansowała różne zawody i imprezy sportowe, w których uczest-
niczyli nasi lekarze.

   Kulminacją roku 2019 były huczne obchody jubileuszy 30-lecia 
reaktywacji naszego samorządu zawodowego. 23 listopada spotka-
liśmy się na uroczystej konferencji we Wrocławiu, a 7 grudnia w Te-
atrze Polskim w Warszawie. Zarówno  regionalne jak i krajowe ob-
chody perłowego jubileuszu reaktywacji izb lekarskich odznaczyły 
się czymś wyjątkowym w porównaniu z dotychczasowymi uroczy-
stościami organizowanymi w  naszej korporacji. We Wrocławiu po 
raz pierwszy na obchodach tej rangi gościliśmy członka rządu Sak-
sonii: saksońską Minister ds. Socjalnych, zaś w Warszawie na uroczy-
stościach ogólnokrajowych także po raz pierwszy w historii pojawił 
się Prezydent RP. Uroczystości rocznicowe odbyły się  także w Wał-
brzychu i Legnicy, gdzie nasz perłowy jubileusz uczciliśmy koncer-
tami muzycznymi zorganizowanymi przez szefów tych delegatur. 
Całość zwieńczyła nietypowa publikacja okolicznościowa w formie 
albumowej. Rok 2020 zdążyliśmy jeszcze zacząć  tradycyjnie inte-
gracyjnym Balem Wiedeńskim Lekarza i  Prawnika w  Narodowym 
Forum Muzyki, organizowanym przez Honorowego Konsula Austrii 
dr. Edwarda Wąsiewicza i zaraz nasze życie i działalność zdominowa-
ła walka z nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

f. Działalność medialna

Rok 2018 zapisał się w naszej pamięci jako czas ofensywy medial-
nej. 7 września 2018 roku zadebiutował oficjalny fanpage Dolno-
śląskiej Izby Lekarskiej na popularnym portalu Facebook oraz na 
Twitterze. Niemal natychmiast zostało to zauważone przez media 
społecznościowe. Szczególnie fanpage na Facebooku stał się źró-
dłem informacji chętnie wykorzystywanych przez dziennikarzy. 
W  procedurze konkursowej wybraliśmy także firmę TwooHeads 
z Wrocławia, która w  profesjonalny sposób przygotowała naszą 
nową stronę internetową zawierającą wiele funkcji ułatwiają-
cych kontakt z członkami naszej korporacji i organizację szkoleń. 
Dzięki dobrym kontaktom z lokalnymi mediami Dolnośląska Izba 
Lekarska stała się widoczna w regionalnej społeczności. Oczywi-
ście mam świadomość, że pomogła temu aktualna sytuacja epi-
demiologiczna, która zwróciła uwagę Dolnoślązaków na aspekty 
medyczne naszego życia. Moja częsta obecność w lokalnej tele-
wizji i cykliczna w programach radiowych z pewnością pomogły 
zwiększyć rozpoznawalność naszej instytucji. Koniec roku 2021 to 
także start nowej inicjatywy: oficjalnego wydawnictwa Dolnoślą-
skiej Izby Lekarskiej. Pierwszym jego produktem jest książka wy-
dana na stulecie samorządu lekarskiego, którego plany hucznych 
obchodów zarówno na szczeblu regionalnym, jak i  krajowym, 
zniweczyła pandemia. Jedyną pamiątką tego ważnego jubileuszu 
pozostanie albumowe wydanie „Samorządu z  pasją”, w  którym 
chcieliśmy pokazać to, co według nas łączy lekarzy na przestrze-

ni wieku: zamiłowanie do sztuki i nietuzinkowych, pozazawodo-
wych zainteresowań. Zachęcam do czytania i oglądania.

g. Pandemia COVID-19

Sytuacja związana z  pandemią, która diametralnie przewartościo-
wała nasze życie, pracę i zadania z pewnością zasługuje na osobny 
rozdział w sprawozdaniu. Musieliśmy zrezygnować z tradycyjnego 
uroczystego wręczania prawa wykonywania zawodu, spotykania się 
na zjazdach, szkoleniach i konferencjach, z działalności integracyj-
nej. Niezwykle dynamiczny rozwój wydarzeń niemal od początku 
wymusił szybkie dostosowanie form naszej działalności do sytuacji 
epidemicznej. W  pierwszym rzędzie konieczne stało się zabezpie-
czenie pracowników izby i petentów. Na biurkach pojawiły się osło-
ny z  pleksiglasu, wprowadziliśmy maseczki ochronne, środki de-
zynfekcyjne i infografiki przypominające o zasadach postępowania 
przeciwepidemicznego, a także okresowo pracę zdalną.

Wprowadzone przez rząd obostrzenia stworzyły potrzebę się-
gnięcia po rozwiązania informatyczne, umożliwiające nasze funk-
cjonowanie w warunkach pandemii.  Konieczność zastąpienia tra-
dycyjnych spotkań naszych organów najpierw zdalnymi, a potem 
hybrydowymi bardzo szybko nauczyła nas sprawnego korzystania 
z  nowoczesnych środków komunikacji.

Techniki komunikowania na odległość szybko przyjęły się też 
w kształceniu ustawicznym. Miejsce tradycyjnych szkoleń i kursów 
zajęły webinaria.

Największym problemem w nowej pandemicznej rzeczywistości 
był brak środków ochrony osobistej w placówkach służby zdrowia. 
Niemal od pierwszych dni w izbie ruszyła produkcja przyłbic, zaini-
cjowana przez studentów medycyny i  harcerzy, a  kontynuowana 
później przez naszych pracowników pozyskujących firmy chętne 
do pomocy placówkom ochrony zdrowia w  sytuacji kryzysowej 
poprzez produkcję lub zakup przyłbic i masek ochronnych. Tysiące 
sztuk tego sprzętu sukcesywnie trafiało do szpitali i przychodni. 

Jednak największą i  najtrudniejszą logistycznie operacją był za-
kup w Chinach 58 ton środków ochrony osobistej przez Fundację 
Lekarze Lekarzom ze środków przekazanych przez fundację Kul-
czyków oraz ich dystrybucja. Do dolnośląskich szpitali, przychodni 
i  stomatologów trafiło około 5 ton z  tego transportu: 80 000 ma-
seczek chirurgicznych, 120 000 masek FFP2 N95, 8000 kombinezo-
nów, 8000 gogli i 8000 przyłbic. 60% sprzętu przekazaliśmy do szpi-
tali, reszta zasiliła lekarzy opieki ambulatoryjnej i  stomatologów. 
To była niezwykle trudna logistyczne operacja, która powiodła się 
dzięki zaangażowaniu pełnomocników naszych delegatur: kol. Bo-
żeny Kaniak, Barbary Polek, Doroty Radziszewskiej i Ryszarda Kem-
py, oraz zaangażowanym w  podział środków stomatologom pod 
przewodnictwem wiceprezes Iwony Świętkowskiej: Alicji Marczyk-
-Felbie, Urszuli Kanaffie-Kilijańskiej, Violetcie Duży i Markowi Steh-
likowi. Oczywiście kluczowe znaczenie miał wysiłek włożony przez 
pracowników izby z panią dyrektor Marią Jarosz na czele.

Z myślą o lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej i prywatnie 
praktykujących dokonaliśmy kolejnego zakupu masek FFP2 przez 
Fundację Lekarze Lekarzom – częściowo z pieniędzy fundacji i czę-
ściowo z naszych środków. 

Współpraca z  Fundacją Lekarze Lekarzom zaowocowała także 
przekazaniem dla naszych placówek 3500 przyłbic, 200 paczek 
rękawiczek, do dolnośląskich szpitali trafiły środki spożywcze 
przekazane przez firmę Nestle.  19 marca 2021 w Warszawie w sie-
dzibie Naczelnej Izby Lekarskiej miałem okazję wręczyć  Januszo-
wi Jerzakowi –  dyrektorowi naszego Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, certyfikat 
przyznający kolejny dar będący efektem pracy Fundacji Lekarze 
Lekarzom – tym razem lampę  bakteriobójczą firmy Diversey Pol-
ska Sp. z  o.o. Lampy te, sfinansowane przez Allegro, trafiły do szpi-
tali covidowych w całym kraju.

Fundacja przez cały okres pandemii działała niezwykle efektyw-
nie, a teraz z powodu konfliktu zbrojnego na Ukrainie nasza praca 
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jeszcze bardziej się zdynamizowała: pisząc te słowa jednym okiem 
zerkam na komórkę w oczekiwaniu na informację, czy jutro będzie 
gotowa do odbioru zakupiona przez FLL karetka z przeznaczeniem 
na dar dla szpitala we Lwowie. Dostałem zadanie zorganizowania 
we Wrocławiu zakupu pięciu w  pełni wyposażonych karetek, wy-
pełnienie je niezbędnymi na czas wojny materiałami medycznymi 
i zorganizowanie transportu na Ukrainę…

2. Działalność inwestycyjna

Nasza nowa inwestycja przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 w zaku-
piony w  marcu 2017 roku przylegający do naszej siedziby pałac 
hrabiny von Proscau ruszyła pełną parą niemal od początku ka-
dencji. Skorzystaliśmy z dobrych doświadczeń w realizacji rozbu-
dowy i remontu obecnej siedziby DIL. 21 czerwca 2018 r., uchwałą 
nr 80/2018 powołany został Zespół ds. Remontu w składzie: kol. 
Piotr Knast (przewodniczący),  Mateusz Dzięgała, Krystyna Gniat-
kowska-Gładysz, Przemysław Janusz,  Ryszard Jadach, Jacek Kubic-
ki, Alicja Marczyk-Felba, Bożena Kaniak, Fryderyk Menzel, Małgo-
rzata Niemiec, Leszek Pałka, Andrzej Stawarski, Paweł Wróblewski 
i mgr Maria Jarosz. Zespół wyłonił w procedurze konkursowej wy-
konawców inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ka-
mienic przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45”. Spośród kilkunastu 
złożonych ofert finalnie wybrano następujące firmy: PROMODERO 
(roboty budowlane), GIO-PROJEKT Joanna Jastrząbek (instalacje 
sanitarne, wentylacja i  klimatyzacja), ZIE Andrzej Górecki (robo-
ty elektryczne). Inspektorem nadzoru inwestycji został inż. Artur 
Dąbrowski. Podpisanie umów z  wykonawcami nastąpiło: z  firmą 
PROMODERO 9.10.2018 r., a z pozostałymi 15.10.2018 r. Tego też 
dnia kierownikowi budowy Sylwestrowi Jasińskiemu i kierowniko-
wi robót Sylwestrowi Olszowskiemu przekazany został oficjalnie 
teren i plac budowy na podstawie protokołu przekazania. Od tego 
dnia firma PROMODERO rozpoczęła  prace budowlane. Niestety, 
pandemia COVID-19 mocno skomplikowała nasze plany inwesty-
cyjne. Najpierw locdown, potem problemy z ciągłością prac z  po-
wodu izolacji i kwarantann pracowników rekrutujących się głów-
nie spośród obywateli zza wschodniej granicy, aż wreszcie duży 
wzrost cen materiałów i usług budowlanych, a co za tym idzie – 
konieczność twardych negocjacji w  celu możliwie maksymalne-
go utrzymania wynegocjowanych wcześniej cen, spowodowały 
wydłużenie inwestycji, a trudy negocjacji zaskutkowały znacznym 
odchudzeniem zespołu nadzorującego roboty budowlane z  na-
szej strony. Prace posuwały się skokowo, w rytmie pandemii, ale na 
szczęście końcówka roku 2020 była już dość stabilna. Szef naszego 
Zespołu ds. Remontu kol. Piotr Knast wykonał tytaniczną pracę, bo 
ze względu na sytuację epidemiczną najczęściej z problemami zma-
gał się sam, a dopiero po wypracowaniu rozwiązań konsultował je 
z  pozostałymi członkami mocno uszczuplonego, niestety, zespo-
łu. Oczywiście pandemia wygenerowała także inne, niż kadrowe, 
problemy. Dramatyczna sytuacja w  branży restauracyjnej i  liczne 
likwidacje lokali osłabiły popyt na ten biznes, mieliśmy więc duży 
kłopot ze znalezieniem chętnych na poprowadzenie naszej restau-
racji, a zależało nam, aby tę część naszej inwestycji zsynchronizować 
z koncepcją nowego najemcy. W efekcie tych problemów w poło-
wie roku 2021 zakończyliśmy prace budowlane w części biurowej 
i  do nowych, wyremontowanych pomieszczeń przeniósł się nasz 
lekarski sąd, redakcja „Medium” oraz archiwa. W  celu pozyskania 
operatora naszej restauracji powołano zespół ds. wyboru firmy 
świadczącej usługi gastronomiczne, w  skład którego weszli: Piotr 
Knast, Małgorzata Niemiec, Iwona Świętkowska, Andrzej Wojnar, 
mgr Maria Danuta  Jarosz i mgr Beata Kozyra-Łukasiak. Ogłoszono 
konkurs na najem lokalu na cele gastronomiczne i  spośród sze-
ściu kandydatów wybrano GOLDEN RECORDS, z którym zawarto 
umowę na pięcioletni zamknięty okres. Dopiero teraz można było 
kontynuować budowę nowej i modernizację starej części restau-
racyjnej naszych obiektów, tak więc ostatecznie remont zakończy 
się równolegle z naszym zjazdem wyborczym.

Koleżanki i Koledzy!
Już po wyjątkowej obszerności tego sprawozdania widać, że 
mijająca kadencja obfitowała w  wiele wydarzeń i  była dla tych 
najaktywniejszych działaczy niezwykle pracowita. Powyższe 
sprawozdanie to jedynie pobieżny przegląd tego, co wydarzy-
ło się przez ostatnie cztery lata w ochronie zdrowia i  lekarskim 
samorządzie w obszarze działań o znaczeniu strategicznym dla 
naszego zawodowego funkcjonowania. A trzeba przecież pamię-
tać, że ogromna część naszej codziennej działalności skupia się 
w  komisjach problemowych. Ze sprawozdaniami z  ich funkcjo-
nowania będziecie mogli się jeszcze zapoznać. 

Niewątpliwym sukcesem mijającej kadencji jest to, że nasz 
samorząd został wreszcie zauważony i doceniony przez inte-
resariuszy zewnętrznych. W roku 2019 otrzymaliśmy przyzna-
wany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Złoty Medal 
za zasługi dla Dolnego Śląska, którego oficjalne wręczenie na-
stąpiło z powodu pandemii dopiero na uroczystej sesji z okazji 
święta naszego województwa w roku 2021. Dolnośląska Izba 
Lekarska została także laureatem XXIV edycji Dolnośląskiego 
Klucza Sukcesu za rok 2020 w kategorii „Dla najlepszej dolno-
śląskiej organizacji pozarządowej”. Dolnośląski Klucz Sukcesu, 
to przyznawane od roku 1997 najstarsze regionalne wyróżnie-
nie, którym promowane są wybitne osobowości, firmy, orga-
nizacje społeczne i samorządy. Inicjatorem konkursu jest Sto-
warzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, a nagrodami 
statuetki klucza kute przez artystę kowala Ryszarda Mazura. 
Kilkakrotnie gościliśmy w naszej izbie Wrocławską Księgę Pa-
mięci – zakorzeniony od wielu lat we wrocławskiej przestrzeni 
społecznej projekt autorstwa znanej wrocławskiej społecz-
niczki, pani Wandy Ziembickiej-Has, podczas której przedsta-
wiciele naszej profesji honorowani byli prezydenckim meda-
lem „Zasłużony dla Wrocławia”, a od czasu wybuchu pandemii 
także „Super Diamentem Wrocławia” za poświęcenie i determi-
nację w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. 

Te sukcesy, to zasługa najaktywniejszych działaczy naszego 
samorządu. Bo największą wartością każdej instytucji są lu-
dzie, którzy kształtują jej rzeczywistość. Kilka osób wymieni-
łem z  imienia i  nazwiska omawiając działalność Rady, jednak 
szczególne podziękowania należą się wielu. Jeszcze raz chcia-
łem gorąco podziękować moim wiceprezesom czuwającym 
nad delegaturami, kol. Bożenie Kaniak, Dorocie Radziszewskiej, 
Barbarze Polek i  Ryszardowi Kępie. Stomatologicznym filarem 
naszej korporacji sprawnie przewodziła kol. Iwona Świętkow-
ska. Ogromnym zaangażowaniem i operatywnością oraz zdol-
nościami organizacyjnymi wykazał się wiceprezes DRL kol. Piotr 
Knast, który przejął na swoje barki trudy związane z organizacją 
i prowadzeniem naszych inwestycji. Od lat perfekcyjnie czuwa 
nad naszym kształceniem wiceprezes Andrzej Wojnar, który wy-
korzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej 
i  samorządowej.  Na straży naszych finansów niezwykle sku-
tecznie stał kol. Ryszard Jadach – dzięki niemu nie musieliśmy 
posiłkować się żadnymi kredytami przy naszej inwestycji, mimo 
że w walkę z pandemią zaangażowaliśmy spore środki. Kol. Mał-
gorzata Niemiec w tej kadencji nadzorowała pracę biura i obieg 
informacji jako sekretarz, ale także wykonała tytaniczną pracę 
jako szefowa Komisji Wyborczej. Na straży naszego Kodeksu 
Etyki Lekarskiej stoi niezmiennie od lat kol. Jakub Trnka, który 
jednocześnie jest naszym ekspertem w  dziedzinie prawa me-
dycznego. Nieocenionym łącznikiem naszej Rady z  OZZL jest 
kol. Wojciech Sulka, a  z  młodymi lekarzami – kol. Przemysław 
Janusz. Wszystkim aktywnym członkom Rady, szefom i  człon-
kom komisji problemowych z  Komisją Rewizyjną na czele, 
rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, sędziom należą się 
serdeczne podziękowania i mam nadzieję, że ich zapał nie zma-
leje w kolejnej kadencji niezależnie od tego, jaką rolę wyznaczą 
im wyroki demokracji. ■
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SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW DIL I KOMISJI PROBLEMOWYCH

Sprawozdanie finansowe skarbnika DRL

Ryszard Jadach – skarbnik DRL
Fot. z archiwum Medinet

Szanowne Koleżanki i Koledzy, zamykamy VIII Kadencję działalno-
ści organów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, która jest jednostką or-
ganizacyjną samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Jej działalność 
opiera się na ustawie z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Bazę 
gospodarki finansowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w 2021 roku 
stanowił preliminarz budżetowy sporządzony przez skarbnika DRL 
i zaakceptowany przez Dolnośląską Radę Lekarską, a zatwierdzony 
Uchwałą nr 3/2021 z 26.04.2021 r. przez XL Zjazd Delegatów DIL 
we Wrocławiu. 

Ubiegły rok Dolnośląska Izba Lekarska zakończyła dodatnim 
wynikiem finansowym w wysokości 2 646 890,46 zł. Stan środków 
w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 
3 528 251,13 zł. Wynik finansowy DIL  w latach 2018-2021 oscylo-
wał w granicach od  2 200 000,00 zł do 2 700 000,00 zł.

W  2011 roku został zaciągnięty kredyt inwestycyjny na re-
mont i  modernizację naszej siedziby przy ul. Kazimierza Wiel-
kiego 45 we Wrocławiu. Koszt zapłaconych odsetek od kredytu 
w roku 2021 wyniósł 171 763,58 zł, a  raty kredytu 721 804,60 zł. 
Na dzień 31.12.2021  r. pozostała do spłaty kwota w  wysokości 
6 873 682,30 zł.

Podstawowym źródłem finansowania samorządu zawodowego 
są składki członkowskie opłacane przez lekarzy i  lekarzy denty-
stów zrzeszonych w DIL. Stanowiły one w  poszczególnych latach 
VIII kadencji od 105% do nawet 125% przychodów preliminowa-
nych a w roku 2021 wyniosły 105 %, tj. 8 721 929,91 zł.

Z  Ministerstwa Zdrowia za czynności przejęte od administra-
cji państwowej, na pokrycie kosztów działalności Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL, Okręgowego 
Sądu Lekarskiego DIL, prowadzenia rejestru lekarzy i postępowań 
w sprawie wykonywania zawodu oraz archiwizacji przejętej doku-
mentacji po zmarłych lekarzach, otrzymaliśmy środki w wysokości 
502 241,43 zł – tj. 104,63 % przychodów preliminowanych.

Z  tytułu wykonywania czynności administracyjnych oraz or-
ganizacji szkoleń dla lekarzy stażystów z zakresu bioetyki, prawa 
medycznego oraz orzecznictwa lekarskiego Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego przekazał izbie kwotę 186 939,00 zł, 
co stanowi 93,47 % kwoty ujętej w preliminarzu. 

Znaczącym źródłem przychodów DIL była prowizja z  tytu-
łu pośrednictwa ubezpieczeniowego dla firmy – Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe Inter Polska S.A. – która wyniosła w 2021 roku 
526 397,32 zł. 

Kolejną składową przychodów były czynsze z tytułu umów naj-
mu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach – przy 
al. J. Matejki 6 oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 oraz wynajmu 
poszczególnych sali mieszczących się w ww. budynkach w kwocie 
401 024,08 zł.

Dodatkowy przychód stanowiły również wpływy z reklam w wy-
sokości 56 395,39 zł zamieszczanych w gazecie DIL „Medium” i na 
naszej stronie internetowej.

DIL pozyskuje niepreliminowane środki finansowe wypracowa-
ne przez Komisję Bioetyczną. Zysk z tego tytułu w 2021 r. wyniósł 
1 207 410,98 zł. 

Reasumując, przychody ogółem Dolnośląskiej Izby Lekar-
skiej, na przestrzeni lat 2018- 2021 wzrosły o ok. 9,7 % i wyniosły 
13 327 359,46 zł.

Stałym obciążeniem finansowym izby jest obowiązek odprowa-

dzania części środków uzyskiwanych – 15% – ze składek członkow-
skich na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej. W ubiegłym roku składka 
na NIL wyniosła 1 312 885,47 zł. 

Działalność organów DIL w  2021 roku kosztowała nas 
851 135,41 zł. Na tę kwotę składały się m.in. organizacja posiedzeń 
DRL oraz Prezydium DRL, diety członków organów DIL, koszty de-
legacji i przejazdów oraz fundusz prawny. 

Koszty działalności administracyjnej, obejmującej m.in.: utrzy-
manie nieruchomości przy al. J. Matejki 6, 6B oraz przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego 45, w  tym dostawę mediów, konserwację 
urządzeń, obowiązujące przeglądy i  niezbędne remonty, usługi 
informatyczne, telefoniczne, pocztowe, amortyzację oraz osobo-
wy i bezosobowy fundusz płac z narzutami, wyniosły w 2021 roku 
5 070 378,83 zł, w tym 239 968,92 zł pochłonęło utrzymanie na-
szych delegatur w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze.

Jednym z zadań i obowiązków nałożonych na izby lekarskie jest 
prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodo-
wego lekarzy i  lekarzy dentystów. Zadanie to realizuje Komisja 
Kształcenia DRL, która w 2021 roku dysponowała budżetem w wy-
sokości 550 000,00 zł. Na zdarzenia edukacyjne organizowane 
w roku 2021 Komisja Kształcenia uzyskała dotację z NIL w wyso-
kości 67 209,00 zł.

Komisja Kształcenia w ramach swojej działalności organizowała 
m.in. konferencje naukowo-szkoleniowe, kursy medyczne, druk 
publikacji naukowych zawierających referaty wygłoszone podczas 
konferencji, a  także dofinansowała kursy i  staże do specjalizacji, 
dopłacając młodym lekarzom do kursów przygotowujących do 
LEK lub LDEK. Ogółem w roku 2021 komisja wydatkowała kwotę 
(po odjęciu dotacji z NIL) 160 471,64 zł.

Kolejnym zadaniem wynikającym z ustawy o izbach lekarskich 
jest prowadzenie instytucji samopomocowych i  innych form po-
mocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin. Dla Komisji Socjalnej i ds. 
Lekarzy Seniorów DRL priorytetowym zadaniem jest pomoc finan-
sowa lekarzom i lekarzom dentystom, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej. Komisja wspiera również finansowo rodziny na-
szych zmarłych Koleżanek i Kolegów. Na wyżej wymienione cele 
wydała w  ubiegłym roku ok. 535 000,00 zł. Ponadto przy każdej 
delegaturze działają koła seniorów, których wydatki w 2021 roku 
wyniosły ok. 49 000,00 zł. Działalność Stowarzyszenia Lekarzy Dol-
nośląskich i  Wychowanków Medycyny Wrocławskiej dotowana 
była kwotą 50 000,00 zł. 

DIL organizuje również spotkania, imprezy kulturalne i  spor-
towe. Fundusze na ten cel pochodzą m.in. z  Komisji Historycz-
nej, która w ubiegłym roku wydatkowała środki w wysokości ok. 
31 000,00 zł, oraz z Komisji Sportu, Kultury i Turystyki, która prze-
znaczyła na wspieranie imprez sportowych i  udziału w  nich na-
szych członków kwotę ok. 12 000,00 zł.

Komisja Etyki, która sprawuje pieczę oraz nadzór nad należytym 
i  sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza i  lekarza dentysty 
wydała w ubiegłym roku na swoje działania ok. 11 000,00 zł. 

Zagraniczną współpracą z instytucjami i towarzystwami nauko-
wymi zajmuje się Komisja Współpracy Międzynarodowej, która 
przeznaczyła na swoją działalność ok. 14 000,00 zł. 

Dolnośląska Rada Lekarska, pragnąc zaktywizować do pra-
cy w  samorządzie młodych lekarzy, wyasygnowała na działal-
ność Komisji Młodych Lekarzy i  Lekarzy Rezydentów DRL kwotę 
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70 000,00 zł. Z przyznanych środków (ze względu na wciąż trwają-
cą pandemię) zostało wykorzystane ok. 1 000,00 zł.

Komisja Stomatologiczna DRL na swoje cele wydała w ubiegłym 
roku około 19 000,00 zł. 

Przy DIL działają koła terenowe. Zgodnie z  uchwałą XI Zjaz-
du Delegatów DIL z dnia 1 marca 1997 roku koła terenowe mają 
prawo wykorzystać na działalność własną 20% wpływów pocho-
dzących ze składek członkowskich koła, pomniejszonych o skład-
ki odprowadzane do NIL. Zgodnie z  regulaminem finansowania 
działalność kół polega przede wszystkim na organizowaniu szko-
leń i  konferencji, pomocy finansowej w  przypadkach losowych 
oraz wspólnych inicjatywach o  charakterze kulturalnym. Na ten 
cel koła wykorzystały kwotę ok. 160 000,00 zł.

DIL wydaje gazetę „Medium”, która jest pismem skierowanym 
do członków naszej organizacji. Stanowi ona główne źródło infor-
macji na temat działalności samorządu lekarskiego oraz porusza 
istotne problemy związane z wykonywaniem zawodu lekarza i le-
karza dentysty.  W 2021 roku została również wydana publikacja 
okolicznościowa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej z  okazji 100-lecia 

samorządu lekarskiego w Polsce (1921-2021) pt. ,,Samorząd z pa-
sją’’. DIL jest obecny również na Facebooku, Instagramie, Twitterze 
i  YouTube. Redakcja pisma w  2021 roku rozdysponowała środki 
w wysokości 715 414,18 zł w tym w wyposażenie nowego biura 
w meble i sprzęt elektroniczny w kwocie 72 979,40 zł.

Ogółem koszty Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w latach 2018-2021 
wzrosły o ok. 12,36 % i wyniosły 10 680 469,00 zł.

W 2021 roku kontynuowano również prace budowlane w związ-
ku z inwestycją – „Przebudowa z rozbudową kamienic przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego 43 i 45”. Poniesione w związku z tym nakłady 
finansowe w roku 2021 wyniosły 3 512 890,93 zł. 

Gorąco dziękuję Komisji Finansowej oraz Komisji Rewizyjnej DRL 
za całoroczną współpracę i bieżące opiniowanie zamierzeń finan-
sowych DIL. Wyrazy wdzięczności składam również prezesowi oraz 
Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za zaufanie i wsparcie podczas wy-
konywania powierzonych mi zadań. Na koniec już, podziękowa-
nia dla dyrektor Biura DIL, zastępcy dyrektora Biura DIL do spraw 
finansowych, biura prawnego oraz całej administracji, bez których 
to izba nie mogłaby funkcjonować. Bardzo dziękuję. ■

Komisja Rewizyjna DIL

Ewa Krawiecka-Jaworska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej DIL
Fot. z archiwum E.K.-J.

Komisja Rewizyjna DIL działała w  VIII kadencji w  następującym 
składzie: Ewa Krawiecka-Jaworska – przewodnicząca, Aleksander 
Zińczuk i Krzysztof Ozga – zastępcy przewodniczącej, Halina Na-
wrocka – sekretarz, Irena Kowalska i Filip Stramecki – członkowie. 

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej DIL VIII kadencji od-
było się 10 maja 2018 roku. W czasie całej kadencji odbyło się 40 
posiedzeń komisji. 

1
Jednym z  najważniejszych zadań tej kadencji była rozbudowa 
siedziby Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – inwestycja, która obecnie 
dobiega końca. Na każdym z posiedzeń członkowie Komisji Rewi-
zyjnej DIL omawiali postępy prac budowlanych w  siedzibie DIL 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 we Wrocławiu, zapoznawali się 
z dotychczas poniesionymi kosztami i przebiegiem tej inwestycji. 
W miarę możliwości wizytowaliśmy plac budowy. Podczas posie-
dzeń komisji omawiana była dokumentacja Zespołu ds. przebu-
dowy i remontu budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45 
pod kątem zachowania prawidłowości procedur (zespół ten został 
powołany 21 czerwca 2018 roku uchwałą Dolnośląskiej Rady Le-
karskiej nr 80/2018, która nadała mu szerokie kompetencje). Ze-
spół zbierał się na cyklicznych zebraniach. Oprócz zebrań zespołu 
podczas realizacji inwestycji raz w tygodniu odbywały się tzw. na-
rady budowy, spotkania robocze, podczas których przedstawiciele 
zespołu uczestniczyli w rozmowach z wykonawcami oraz inspek-
torem nadzoru inwestycji inż. Arturem Dąbrowskim. Podczas tych 
narad na bieżąco omawiane były ewentualne zmiany w  harmo-
nogramach robót oraz przedstawiane protokoły zaawansowania 
prac. Z ramienia Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach – jako obser-
wator – uczestniczyła dr Halina Nawrocka. Jak wiemy, rozpoczę-
cie inwestycji nastąpiło 18 października 2018 r. Ukończenie prac 
przewidywano na kwiecień 2020 r. – niestety, termin ten uległ 
przesunięciu. 

11 października 2019 r. odbyła się wizytacja z ramienia Naczel-
nej Komisji Rewizyjnej. Jednym z tematów omawianych podczas 

tego spotkania była metodyka nadzoru Komisji Rewizyjnej nad 
przebiegiem inwestycji remontowej i  związanych nią dokumen-
tów prawnych (uchwał, konkursów ofert, umów etc.). Wizytujący 
nas koledzy z uznaniem odnieśli się do pracy naszej komisji.

Komisja Rewizyjna nie poprzestawała na bieżącej kontroli – 
12.02.2020 r. podczas nadzwyczajnego posiedzenia dokonaliśmy 
całościowej kontroli dokumentacji Zespołu ds. budowy pod ką-
tem prawidłowości zachowanych procedur. Podczas tej kontroli, 
po dokładnej analizie dokumentacji, Komisja Rewizyjna stwierdzi-
ła zgodność pracy zespołu z zapisanym w Uchwale DRL zakresem 
obowiązków i kompetencji. 

W roku 2021 w drodze konkursu została wyłoniona firma, która 
już wkrótce dokona uroczystego otwarcia restauracji w siedzibie 
naszego samorządu.

Podczas posiedzenia 18.11.2021 Komisja Rewizyjna wnioskowa-
ła o audyt realizacji i rozliczenia  finansowo-księgowego inwestycji 
budowlanej budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43, obejmują-
cy kontrolę procesu inwestycji oraz rozliczeń finansowych, w tym 
podatków: dochodowego i  VAT. Audyt ten zostałby przeprowa-
dzony po dokonaniu pełnego odbioru inwestycji.

Komisja Rewizyjna DIL nadzoruje również problem ujednolice-
nia prawa własności działek pod budynkami przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 43 i 45.  M.in. na jednym z posiedzeń KR Zespół Radców 
Prawnych DIL przedstawił wykonaną na zlecenie DRL opinię praw-
ną dotyczącą tego zagadnienia oraz plan dalszych działań. 

2
Ostatnie lata upłynęły pod znakiem pandemii wirusa SARS-CoV-2 
– Komisja Rewizyjna również musiała się dostosować do obowią-
zujących ograniczeń. Wszystkie „pandemiczne” spotkania odbyły 
się w trybie łączonym lub w pełni zdalnym, z wykorzystaniem tele-
komunikacyjnych środków łączności. 

Walka z  pandemią miała również wpływ na tematykę posie-
dzeń komisji – zdobycie środków ochrony osobistej dla lekarzy, 
szczególnie w  pierwszych miesiącach pandemii, było palącym » 
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problemem. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sposób po-
działu środków ochrony indywidualnej dla lekarzy i  lekarzy den-
tystów przekazanych z Fundacji Lekarze Lekarzom, oraz od takich 
darczyńców jak np. Volvo, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu. Dolnośląska Izba Lekarska dokonała 
również takich zakupów z własnych zasobów finansowych, m.in. 
z  budżetów przekazanych przez poszczególne komisje. Również 
KR przekazała swoje środki,  uprzednio zapewnione na organizację 
Krajowej Konferencji Komisji Rewizyjnych, Skarbników i Głównych 
Księgowych Izb Lekarskich. Konferencja ta odbyła się ostatecznie 
w trybie hybrydowym 26.02.2022 roku. 

Środki ochrony osobistej trafiły na podstawie kolejności zgło-
szeń do dużej liczbiy jednostek ochrony zdrowia na Dolnym Ślą-
sku oraz do indywidualnych lekarzy. Należy podkreślić ogromny 
wysiłek organizacyjny, jaki włożyli członkowie Dolnośląskiej Rady 
Lekarskiej oraz cały personel administracyjny DIL pod wodzą pani 
dyrektor Marii Jarosz, w sprawne przekazywanie środków ochrony 
osobistej lekarzom. 

Pandemia miała również wpływ na organizację XXXIX oraz XL 
Zjazdu Delegatów DIL, które w  związku z  trwającym na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, na podstawie art. 
14 hb Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych (Dz.U. tekst jednolity z 2020 r. poz.1842 ze zmia-
nami), po podjęciu stosownych uchwał przez Dolnośląską Radę 
Lekarską, zostały zorganizowane przy zastosowaniu środków 
porozumiewania się na odległość w trybie obiegowym. Pomimo 
zupełnie nowych wyzwań, oba zjazdy odbyły się z zachowaniem 
wszelkich procedur formalnych, a Dolnośląska Rada Lekarska wy-
kazała się należytą starannością w organizacji zarówno  XXXIX jak 
i XL Zjazdu Delegatów DIL.

Rok 2021 to również rok wyborów delegatów na Zjazd Delega-
tów DIL IX Kadencji.  Mimo  konieczności powtórzenia wyborów 
w  rejonach wyborczych, w  związku ze stanowiskiem Krajowej 
Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2021 r. i wynikającą z niego ko-
niecznością zmiany liczby członków rejonu wyborczego upraw-
nionych do wyboru jednego delegata na zjazd, wybory przebie-
gały sprawnie, z zachowaniem wszelkich procedur. 

3
Tematem licznych spotkań komisji były problemy informatyzacji 
i bezpieczeństwa informatycznego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. 

Z  inicjatywy Komisji Rewizyjnej Dolnośląska Rada Lekarska 
ustanowiła funkcję Inspektora Ochrony Danych – 31 lipca 2018 r. 
Dolnośląska Izba Lekarska nawiązała współpracę z panem inż. Ma-
ciejem Koziejko. Współpraca ta trwa do chwili obecnej. Pan inż. 
Koziejko wielokrotnie był obecny podczas posiedzeń komisji – za-
wsze, kiedy omawiane były kwestie ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w DIL. Przy udziale komisji zostały wypracowane 
procedury przetwarzania i  udostępniania danych przez nasz sa-
morząd – procesy te są nadzorowane przez IOD. 

29 listopada 2018 roku Dolnośląska Rada Lekarska zawarła z firmą 
TwoHeads Oskar Biernacik umowę na opracowanie i wdrożenie no-
wej strony internetowej DIL z podstroną Komisji Stomatologicznej 
DRL oraz z serwisem gazety„Medium”. Współpracę tę oceniamy po-
zytywnie, jednak sugerujemy by stronę internetową izby rozszerzyć 
w przyszłości o podstrony delegatur, co naszym zdaniem wesprze 
i zaktywizuje do działania koleżanki i kolegów w terenie. Postuluje-
my również utworzenie bezpiecznego kanału informacyjnego dla 
lekarzy dotyczącego składek na rzecz DIL (obecnie jest możliwe je-
dynie uzyskanie indywidualnego numeru konta). 

Tematem wielu posiedzeń Komisji Rewizyjnej była działalność 
i  reorganizacja zespołu IT Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Sprawne 
funkcjonowanie Izby w  obszarze cyfrowym jest bowiem bardzo 
ważne w okresie, w którym tak wiele aktywności odbywa się on-
-line. Wymaga to zapewnienia odpowiednich narzędzi informa-
tycznych z wysokim stopniem zabezpieczenia danych, jak również 

odpowiedniej bazy sprzętowej. Problematyka unowocześnienia 
systemów komputerowych DIL, nie tylko pod kątem bezpieczeń-
stwa danych, ale również w  celu usprawnienia pracy biura oraz 
ułatwienia lekarzom kontaktu z pracownikami Dolnośląskiej Izby 
Lekarskiej poprzez wprowadzenie różnego rodzaju e-usług, była 
wielokrotnie poruszana na spotkaniach Komisji Rewizyjnej DIL. 
Należy podkreślić, że cyfryzacja działalności naszego samorządu 
stopniowo postępuje. W ostatnich dwóch latach dział informatyki 
zapewnił funkcjonowanie struktur izby w formie zdalnej, zapewnił 
m.in. wsparcie techniczne licznych szkoleń i  konferencji Komisji 
Kształcenia DRL oraz spotkania w trybie hybrydowym z Saksońską 
Izbą Lekarską. Dział ten dbał również o bazę sprzętową i jej rozbu-
dowę. W całym tym okresie zespół IT DIL owocnie współpracował 
z inspektorem ochrony danych DIL, inż. Maciejem Koziejko. 

Podczas ostatniej kadencji przyglądaliśmy się również działal-
ności „Medium” – w opinii komisji nasza gazeta staje się coraz no-
wocześniejsza, przy racjonalizacji kosztów. 

4
W czasie całej kadencji Komisja Rewizyjna DIL czuwała nad dzia-
łalnością Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i Prezydium DRL, poddając 
analizie uchwały oraz decyzje finansowe tych ciał. Komisja Rewi-
zyjna DIL zajmowała się także regulaminami komisji problemo-
wych DRL

Ponadto Komisja Rewizyjna DIL, na podstawie uchwały 
nr 15/2019 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów DIL z 18.05.2019 r., 
zajmowała się analizą zasad finansowania wydatków własnych kół 
DIL. Regulamin ten wymagał aktualizacji. W związku z powyższym, 
po uwzględnieniu uwag komisji, DRL 26.09.2019 r. podjęła Uchwa-
łę nr 101/2019 zatwierdzającą nowy, bardziej precyzyjny regula-
min finansowania wydatków własnych kół DIL. 

Tematem wielu spotkań komisji były problemy związane z obo-
wiązkiem przejmowania dokumentacji medycznej po zmarłych 
lekarzach (obowiązek nałożony na izby przez administrację pań-
stwową w  2017 roku). Nasze opinie przyczyniły się do profesjo-
nalnego zorganizowania archiwum oraz do utworzenia procedur 
regulujących przejmowanie tej dokumentacji. 

Nie jest tajemnicą, że nadal trwają prace nad zmianą oprogra-
mowania dla izb lekarskich. Dotychczasowe narzędzie do elektro-
nicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji, 
tzw. Finn, miała zastąpić aplikacja o nazwie SOIL (System Obsłu-
gi Izb Lekarskich). Jej wdrożenie opóźniło się znacznie, wystąpiły 
komplikacje formalne (w roku 2019 NRL rozwiązała umowę z twór-
cą SOIL, firmą CONFIDO). Obecnie wdrażana jest zmodernizowana 
wersja programu Finn. To opóźnienie uniemożliwiło realizację za-
leceń Agencji Biegłych Rewidentów „Tax-2” Sp. z o.o. wydanych po 
audycie sprawozdania finansowego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
za rok 2017 (zdaniem agencji opracowana dla DIL polityka rachun-
kowa nie została w  pełni dostosowana do specyfiki działalności 
jednostki, a  w  szczególności nie omawiała zasad ustalania przy-
chodów oraz należności z  tytułu składek członkowskich, zasad 
rozliczania kosztów oraz systemu ochrony danych). Komisja Rewi-
zyjna nie wnioskowała w związku z tym o badanie sprawozdania 
finansowego DIL za rok 2018, ale wobec dalszego braku postępu 
prac nad SOIL takie badanie odbyło się za rok 2019. 

Ze względu na pandemię COVID-19 w roku 2021 nie odbyło się 
badanie sprawozdania finansowego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
za rok 2020. W grudniu 2021 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej DIL 
odbył się konkurs ofert na wykonanie badania rocznego sprawoz-
dania finansowego DIL za rok bieżący. Po raz kolejny została wy-
brana Agencja Biegłych Rewidentów „Tax-2”. Wynik tego badania 
zostanie przedstawiony na najbliższym zjeździe. 

Podczas całej kadencji Komisja Rewizyjna zajmowała się rów-
nież oceną sprawozdań finansowych z działalności Dolnośląskiej 
Rady Lekarskiej za poszczególne lata,  monitorowaniem zatrudnie-
nia pracowników Biura DIL, bieżącą gospodarką finansową izby, 
w tym jej zgodnością z wewnętrznym regulaminem finansowym, 
sposobem egzekwowania obowiązku opłacania składek człon-



11 M EDIUM kwiecień 2022

kowskich na rzecz DIL, prawidłowym gospodarowaniem salami 
szkoleniowymi mieszczącymi się przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 
oraz al. Matejki 6, pracami remontowymi w budynku przy al. Ma-
tejki 6 oraz wieloma innymi problemami. 

5
W  pracach komisji niejednokrotnie opieraliśmy się na wiedzy 
i  doświadczeniu zapraszanych gości, zaś rola zespołu informaty-
ków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w organizacji pracy komisji była 
wręcz nieoceniona. 

Działalność komisji nie mogłaby mieć miejsca bez wsparcia 
zespołu prawnego naszego samorządu – z  tego miejsca pragnę 
podziękować mec. mec. Beacie Kozyrze-Łukasiak oraz Monice Hu-
ber-Lisowskiej. 

W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej – osobiście lub zdalnie – bra-
li udział zaproszeni goście. Chciałabym serdecznie podziękować 

skarbnikowi DRL dr. Ryszardowi Jadachowi, z-cy dyrektora biura DIL 
ds. finansowych mgr Urszuli Majchrzak,  pełniącemu funkcję IOD 
inż. Maciejowi Koziejko, pani dyrektor Biura DIL mgr Marii Danucie 
Jarosz oraz pani redaktor mgr Magdalenie Janiszewskiej. 

Nade wszystko serdecznie dziękuję koledze dr. Piotrowi Knasto-
wi  za cierpliwość, zrozumienie i  udzielenie wszelkiego wsparcia 
w  działaniach kontrolnych komisji w  zakresie inwestycji budow-
lanych.

Bardzo dziękuję Koleżankom i  Kolegom z  komisji za konstruk-
tywną, owocną i  miłą współpracę.  Pomimo trwającej pandemii  
Komisja Rewizyjna sprawnie wykonywała swoje obowiązki. Ser-
decznie dziękuję w  imieniu Komisji Rewizyjnej DIL również pani 
mgr Agnieszce Jamroziak, której wsparcie, zwłaszcza podczas po-
siedzeń zdalnych, było po prostu nieocenione, oraz pozostałym 
pracownikom administracyjnym naszego samorządu. ■

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL

Piotr Piszko – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL
Fot. z archiwum „Medium”

7 kwietnia 2018 r. podczas XXXVII Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej 
Izby Lekarskiej we Wrocławiu po raz trzeci otrzymałem mandat 
zaufania w postaci powierzenia mi pełnienia funkcji Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, za co dziękuję. Minio-
na kadencja, na skutek wydarzenia jakie miały miejsce, zapisze 
się w historii, jako jedna z tych szczególnych, bowiem w jej trak-
cie przyszło nam zmierzyć się z pandemią wywołaną SARS-CoV-2. 
Wpłynęła ona na nasze życie zawodowe, jak również na działal-
ność samorządową. Odnosząc się do organu Izby Lekarskiej, który 
reprezentuję, ogłoszenie pandemii i  wprowadzenie rządowych 
obostrzeń  zmierzających do zminimalizowania ryzyka zakaże-
nia COVID-19 spowodowało, iż w  połowie marca 2020 r. podją-
łem decyzję o  ograniczeniu działalności Biura OROZ w  zakresie 
przeprowadzania czynności procesowych w postaci przesłuchań 
skarżących, pokrzywdzonych, świadków, obwinionych lekarzy. 
Pozostałe zadania były realizowane zgodnie z  przyjętą procedu-
rą, tzn. w  zakresie przyjmowania skarg i  gromadzenia materiału 
dowodowego niezbędnego dla podjęcia końcowej decyzji me-
rytorycznej w  toczących się postępowaniach. Następnie, w  myśl 
regulacji wynikających z uchwalonej przez Sejm 14 maja 2020  r. 
tarczy antykryzysowej 3.0, w  której jednym z  założeń było po-
nowne uruchomienie mocno ograniczonej działalności wymiaru 
sprawiedliwości, podjąłem decyzję o  przywróceniu działalności 
Biura OROZ w  pełnym zakresie, przy jednoczesnym wdrożeniu 
reżimu sanitarnego. Wobec powyższego już w  czerwcu 2020 r. 
odbyły się pierwsze przesłuchania, które ze względu na warunki 
lokalowe wówczas panujące w Biurze OROZ, były przeprowadza-
ne na sali prezydialnej. W początkowym okresie, po przywróceniu 
w  pełnym zakresie pracy biura, wiele zaplanowanych czynności 
procesowych nie odbyło się. Powodem takiego stanu były obawy 
stron postępowania czy, świadków, przed istniejącym ryzykiem 
zakażenia COVID-19 podczas podróży komunikacją publiczną, 
przebywanie na kwarantannie, konieczność sprawowania opieki 
nad małoletnimi czy np. brak możliwości zorganizowania zastęp-
stwa w pracy z powodu absencji lekarzy. Jednak konsekwentnie 
dążyliśmy do przeprowadzenia wszelkich czynności stanowiących 
istotne źródło dowodowe, co pozwoliło na uniknięcie przewlekło-
ści w większości prowadzonych spraw.

Przechodząc do danych statystycznych odzwierciedlających 
ruch spraw obliczono, że w minionej kadencji do OROZ DIL wpły-
nęły 1123 sprawy, a zakończono łącznie 1071, w tym odmawiając 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego w 305 sprawach, wyda-
jąc postanowienie o  umorzeniu postępowania wyjaśniającego 
w 414 sprawach, a w 132 sprawach sporządzono wnioski o uka-
ranie i skierowano do właściwego Okręgowego Sądu Lekarskiego. 
Natomiast 220 skarg przekazano innym organom do rozpoznania 
zgodnie z właściwością. Na wydane przez rzecznika postanowie-
nia o odmowie wszczęcia postępowania i umorzeniu postępowa-
nia wyjaśniającego wpłynęło 157 zażaleń, które w wyniku rozpo-
znania przez Okręgowy Sąd Lekarski zostały utrzymane w  mocy 
w 120 sprawach, a uchylono i zwrócono do dalszego prowadzenia 
40 spraw 

Prawidłowe prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzial-
ności zawodowej, których unormowania zawiera ustawa o izbach 
lekarskich, a  w  sprawach nieuregulowanych w  ustawie korpora-
cyjnej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania kar-
nego i Kodeksu karnego, wymagają systematycznego uzupełnia-
nia wiedzy w tym zakresie. Dlatego też wraz z przewodniczącym 
Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL organizowaliśmy szkolenia 
dla rzeczników i  sędziów, zapraszając do wygłoszenia wykładów 
i  przeprowadzenia warsztatów zawodowych sędziów i   prokura-
torów. W minionej kadencji odbyły się trzy takie szkolenia, z czego 
dwa w 2018 r. i jedno w 2019 r. Z powodu pandemii w roku 2020 
i 2021 szkoleń takich nie organizowaliśmy.

Pozostając przy problematyce edukacyjnej nie sposób pomi-
nąć organizowania ogólnopolskich konferencji, których tematy-
ka dotyczyła szeroko rozumianego prawa medycznego. Pragnę 
przypomnieć, że od roku 2014 na podstawie współpracy Dolno-
śląskiej Izby Lekarskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, przy wspól-
nych wysiłkach Biura OROZ, Kancelarii OSL i  Interdyscyplinarnej 
Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki Wydziału Prawa, Admini-
stracji i Ekonomii UW zorganizowano pięć konferencji. W trakcie 
ostatniej kadencji odbyły się dwie konferencje w 2018 r. i 2019 r. 
Ich tematy dotyczyły problematyki: ROZSTRZYGANIA SPORÓW 
MIĘDZY PACJENTEM A LEKARZEM I/LUB PODMIOTEM ŚWIADCZĄ-
CYM USŁUGI MEDYCZNE oraz PRAWNYCH ASPEKTÓW LECZENIA » 
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I  DECYZJI MEDYCZNYCH W  SYTUACJACH NIESTANDARDOWYCH 
I TRUDNYCH. W  latach 2020 i 2021 z powodu pandemii nie było 
możliwości kontynuowania tego wydarzenia.

Podczas ostatniej kadencji doświadczyliśmy również ogromnej 
straty i smutku z powodu odejścia naszej koleżanki lek. dent. Anny 
Norowskiej-Kiecy, która od listopada 2009 r. pełniła funkcję zastępcy 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Lek. dent. Annę Norowską-
-Kiecę zapamiętaliśmy jako osobę zawsze uśmiechniętą, życzliwą, 
bezinteresowną w niesieniu pomocy, a w pracy rzecznika skupioną, 
wnikliwą, rozważną, obiektywną w podejmowanych decyzjach.

Nawiązując do wcześniejszych sprawozdań, w których odnosi-
łem się do określonych w ustawie zasadniczej zadań samorządu 
lekarskiego, skupiałem się na roli sprawowania pieczy nad należy-
tym wykonywaniem zawodu. Kontrola w tym zakresie realizowana 
jest m.in. przez organy dyscyplinarne, tj. sąd lekarski i rzecznika od-
powiedzialności zawodowej, co również wyjaśniałem w poprzed-
nich moich wystąpieniach. Odnosząc się do działalności OROZ 
pragnę ponownie przypomnieć, iż od wielu lat organ ten boryka 
się z  niedostateczną liczbą zastępców rzecznika. W  tym miejscu 
podkreślenia wymaga fakt, że wszyscy rzecznicy VIII kadencji są 
lekarzami czynnie wykonującymi zawód. Przypominam również, 
że przy tak okrojonym składzie konieczność godzenia życia zawo-
dowego, a także prywatnego, z działalnością na rzecz samorządu 
lekarskiego implikuje wymóg prowadzenia przez jednego zastęp-
cę jednocześnie wielu postępowań, co niejednokrotnie wpływa 
na brak możliwości rozpoznania spraw w  ustawowym terminie, 
a w konsekwencji tego konieczność występowania do NROZ i do 
NSL o  przedłużenie terminu zakończenia postępowania. Dlate-
go też zwracam się z  apelem do wszystkich delegatów XL Zjaz-
du o  rozważenie kandydowania, podczas wyborów do organów 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, na funkcję zastępcy rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej. Szczególny apel kieruję do koleżanek 

i kolegów posiadających specjalizację w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii, laryngologii, pediatrii, okulistyki, ginekologii 
i położnictwa, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej, kardio-
logii i  chirurgii ogólnej. Ustępując z  pełnienia funkcji OROZ pra-
gnę zabezpieczyć organ dyscyplinarny, a tym samym okręgowego 
rzecznika w jak największą liczbę zastępców, co zapewne przełoży 
się na jeszcze sprawniejsze prowadzenie postępowań dyscypli-
narnych.  Jednak bez waszej pomocy i zaangażowania nie jestem 
w stanie sprostać temu zamierzeniu. 

Kończąc sprawowanie funkcji okręgowego rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej pragnę podziękować władzom Dolno-
śląskiej Izby Lekarskiej: dr. n. med. Pawłowi Wróblewskiemu, lek. 
med. Małgorzacie Niemiec, lek. med. Ryszardowi Jadachowi oraz 
członkom Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za akceptację i wsparcie 
finansowe dla zorganizowania szkoleń dla członków organów dys-
cyplinarnych. Dziękuję za przychylność w  zaspokajaniu potrzeb 
administracyjnych Biura OROZ. Dziękuję również prof. Andrzejowi 
Wojnarowi – przewodniczącemu Komisji Kształcenia za pomoc fi-
nansową, którą przyznawał na organizację ogólnopolskich konfe-
rencji naukowych.

Pragnę również podziękować koleżankom i  kolegom, którzy 
w kończącej się oraz poprzedniej kadencji pełnili funkcję zastęp-
ców OROZ. Dziękuję za zaangażowanie i   sumienność w  wypeł-
nianiu obowiązków. Współpraca z  wami była dla mnie wielkim 
zaszczytem. Szczególne podziękowania kieruję do dr n. med. 
Anny Orońskiej, która wyjątkowo aktywnie angażowała się w dzia-
łalność Biura OROZ. Dziękuję za podejmowanie się rozstrzygania 
szczególnie trudnych spraw oraz za zastępowanie zastępców 
OROZ na rozprawach przed Okręgowym Sądem Lekarskim.

Dziękuję pracownikom Biura OROZ za życzliwość, aktywną po-
moc i wsparcie przy czynnościach procesowych oraz za rzetelność 
w wykonywaniu swoich obowiązków. ■

Okręgowy Sąd Lekarski DIL

Jan Spodzieja – przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL
Fot. z archiwum „Medium”

Szanowni Państwo,
Działając na mocy art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich po raz kolejny, pełniąc funkcję przewodniczą-
cego tutejszego sądu lekarskiego mam zaszczyt przedstawić pań-
stwu kadencyjne sprawozdanie z  działalności organu sądowego 
za okres VIII kadencji czyniąc zadość obowiązkowi określonemu 
ww. normie prawnej. 

Przygotowując niniejsze sprawozdanie nie mogą ujść z  pola 
widzenia dwie okoliczności, które sprawiły, że niewątpliwie 
VIII  kadencja działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL 
była czasem trudnym dla funkcjonowania sądu oraz dla nas, jego 
członków. W pierwszej kolejności należy przypomnieć niezwykle 
przykrą okoliczność jaka dotknęła tutejszy Sąd Lekarski DIL, którą 
pozostawała śmierć wiceprzewodniczącego tutejszego Sądu Le-
karskiego dr. Włodzimierza Wiśniewskiego – naszego przyjaciela, 
a  także bardzo zaangażowanego sędziego. Jego nagłe odejście 
spowodowało wielką pustkę w naszej sądowej społeczności. Spra-
wiło również, że większość spraw, które pozostawały w toku mu-
siała zostać powtórzona z uwagi na zmianę składu orzekającego. 
Obowiązki Włodka zostały w całości podzielone między moją oso-
bę i  dr. Jana Nienartowicza – wiceprzewodniczącego tego sądu, 

któremu z tego miejsca składam wyrazy wdzięczności i uznania za 
pomoc i zastępowanie mnie podczas mojej nieobecności, a także 
ogromne zaangażowanie w funkcjonowanie sądu lekarskiego. 

Kolejną okolicznością, która nastręczyła faktycznych trudności 
w  funkcjonowaniu organu sądowego, była sytuacja epidemio-
logiczna, jaka miała niewątpliwy niekorzystny wpływ na jego 
funkcjonowanie w roku 2020. Wskazać w tym miejscu należy, że 
zgodnie z rozwiązaniami prawnymi przyjętymi w całym systemie 
funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, również 
działalność tutejszego sądu lekarskiego DIL została zawieszona 
na okres niemalże trzech miesięcy, tj. od połowy marca do czerw-
ca 2020 r. przed Okręgowym Sądem Lekarskim DIL nie odbywały 
się posiedzenia ani rozprawy. Nie znaczy to jednak, że członkowie 
sądu lekarskiego nie byli zaangażowani w  jego obowiązki choć 
zdecydowanie w mniejszym zakresie, bowiem ich obecność była 
wymagana w  jednostkach ochrony zdrowia. Od czerwca 2020 r. 
powróciliśmy do regularnej pracy sprzed pandemii, choć prowa-
dzenie rozpraw sądowych, czasami kilkugodzinne posiedzenia 
prowadzone z uwzględnieniem rygorów epidemiologicznych, do-
starczają dodatkowych trudności. Stąd też z tego miejsca chciał-
bym podziękować i wyrazić szczególne słowa uznania pod adre-
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sem dr Elżbiety Krysińskiej i dr Marii Kiełbowicz, które brały udział 
we wszystkich posiedzeniach sądu, gdzie przedmiot czynu doty-
czył spraw stomatologicznych, ale nie tylko. A ponadto serdecznie 
dziękuję: dr dr Dorocie Walczak, Wiesławie Niemiec-Gmerek, Ewie 
Nojek, Grażynie Słopeckiej-Borejko, dr. dr. Tadeuszowi Kowalskie-
mu, Mariuszowi Piskórzowi, Grzegorzowi Pacułtowi, Zygmuntowi 
Markiewiczowi Adamowi Młynarczewskiemu. Te osoby tworzą fi-
lar tutejszego sądu lekarskiego, są zawsze dyspozycyjne i chętne 
do realizowania obowiązków ustawowych sądu i bez ich udziału 
nie byłoby możliwe jego prawidłowe funkcjonowanie. Osoby te 
również w czasie pandemii dzieliły swoje obowiązki między pracę 
zawodową i sąd lekarski, za co jestem im bardzo wdzięczny i raz 
jeszcze z tego miejsca dziękuję. 

Przechodząc do omówienia danych statystycznych podkreślić 
należy, że w  minionej kadencji do tutejszego sądu lekarskiego 
wpłynęło 320 spraw, na które złożyły się 138 wnioski o  ukaranie 
obwinionych lekarzy skierowane przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej tutejszej izby lekarskiej, jak rów-
nież rzeczników innych izb lekarskich. Jednocześnie wpłynęło 165 
zażaleń na postanowienia wydane przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej DIL jako organu pierwszej instancji, 
a  także 14 wniosków okręgowych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej innych izb lekarskich o przeprowadzenie pomocy praw-
nej, tj. przesłuchanie świadków zamieszkałych na terenie Dolnoślą-
skiej Izby Lekarskiej, 1 wniosek NROZ NIL w przedmiocie wydania 
postanowienia dotyczącego dopuszczalności przejęcia orzeczenia 
do wykonania w  Rzeczpospolitej Polskiej, określenie kwalifikacji 
prawnej czynów według prawa polskiego oraz kary podlegającej 
wykonaniu, 1 wniosek OROZ DIL o  zastosowanie tymczasowego 
zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza, a także w jednym 
przypadku Okręgowy Sąd Lekarski DIL rozpoznawał środek odwo-
ławczy na postanowienie tutejszego Sądu Lekarskiego DIL.

Pozostając przy danych statystycznych wskazać należy, że zło-
żone wnioski o ukaranie dotyczyły lekarzy następujących specjal-
ności: chirurgia stomatologiczna – 2, choroby wewnętrzne – 14, 
choroby zakaźne – 1, medycyna rodzinna – 6, dermatologia – 1, 
położnictwo i ginekologia – 11, radiologia i diagnostyka obrazo-
wa – 1, chirurgia ogólna – 8, kardiologia – 1, medycyna ratunkowa 
– 3, ortopedia i  traumatologia – 4, otolaryngologia – 1, protety-
ka stomatologiczna – 4, stomatologia zachowawcza z  endodon-
cją – 2, stomatologia ogólna – 1, medycyna pracy – 2, medycyna 
sądowa – 1, neurochirurgia – 1, neurologia – 1, psychiatria – 5, pe-
diatria – 3, bez specjalizacji – 19. 

Ponadto, w  przypadku 9 lekarzy wnioski o  ukaranie w  swoim 
przedmiocie dotyczyły popełnienia przewinień zawodowych po-
pełnionych w  ramach udzielania świadczeń zdrowotnych w  wa-
runkach pomocy doraźnej (izba przyjęć, szpitalny oddział ratunko-
wy, świąteczna i nocna pomoc zdrowotna), 32 lekarzy dopuściło 
się działań naruszających reguły etyczne wyrażonych w Kodeksie 
etyki lekarskiej; w przypadku czterech lekarzy wniosek o ukaranie 
dotyczył udzielania pomocy medycznej pod wpływem alkoholu, 
wobec jednego lekarza wniosek o ukaranie dotyczył przewinienia 
zawodowego dotyczącego wykorzystania przez lekarza wpływu 
na pacjenta w  innym celu niż leczniczy, a  3 wnioski o  ukaranie 
w swoim przedmiocie dotyczyły wydania zaświadczeń bez posia-
dania stosowanych uprawnień. 

Przedmiotem niniejszych wniosków o  ukaranie były głównie 
przewinienia zawodowe dotyczące działań lekarzy związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zarzuty stawiane obwinio-
nym lekarzom w znacznej mierze dotyczyły popełnienia błędów 
decyzyjnych w  zakresie postępowania diagnostyczno-terapeu-
tycznego, a  także niestaranności jaką cechowało się przeprowa-
dzone postępowanie medyczne, które w  konsekwencji spowo-
dowało wysunięcie nieprawidłowego rozpoznania i  zaniechanie 
wdrożenia właściwego leczenia w  wymaganym ku temu czasie. 
Ponadto złożone przez rzecznika wnioski o  ukaranie dotyczyły 
postaw etycznych lekarzy związanych z brakiem realizowania kar 

nałożonych poprzednimi orzeczeniami sądu lekarskiego związa-
nych z nieuiszczeniem kar pieniężnych czy też kosztów sądowych, 
jakimi obwinieni zostali obciążeni. 

Jedna ze spraw dotyczyła wykorzystywania wpływu na pacjen-
ta w innym celu niż leczniczy oraz wydawania zaświadczeń lekar-
skich dla pracowników na gruncie przepisów prawa pracy bez po-
siadania stosownych uprawnień. 

Okręgowy Sąd Lekarski w  okresie objętym sprawozdaniem 
podjął 132 orzeczenia, które dotyczyły 143 lekarzy. Wobec 96 le-
karzy tutejszy sąd lekarski wydał orzeczenia skazujące, natomiast 
25 lekarzy uniewinniono od popełnienia zarzucanych im czynów, 
a  wobec 22 lekarzy wydano orzeczenia umarzające postępowa-
nia. Jak wielokrotnie wyjaśniano na kanwie wcześniejszych spra-
wozdań, z  uwagi na wielość zarzutów obwinionych lekarzy oraz 
brak regulacji prawnych co do możliwości orzeczenia kary łącznej, 
Okręgowy Sąd Lekarski wymierzył następujące kary: upomnienia 
- 51, karę pieniężną – 21, ograniczenia zakresu czynności w  wy-
konywaniu zawodu lekarza – 9, zawieszenie prawa wykonywania 
zawodu lekarza – 4, pozbawienie prawa wykonywania zawodu le-
karza - 1. W każdym przypadku wydania orzeczenia skazującego 
kosztami postępowania obciążono obwinionego lekarza. Biorąc 
pod uwagę coraz trudniejszą materię przewinień zawodowych 
z jakimi spotyka się tutejszy sąd lekarski wskazać należy, że rzad-
ko sprawa zostaje rozstrzygnięta na jednej rozprawie. Zazwyczaj 
waga zarzutów stawianych obwinionym lekarzom, obszerność 
materiału dowodowego i konieczność przeprowadzenia licznych 
dowodów w sposób bezpośredni na rozprawie powoduje, że wy-
danie orzeczenia jest możliwe po przeprowadzeniu kilku rozpraw. 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Okręgowy Sąd Le-
karski we Wrocławiu przeprowadził 228 rozpraw i 193 posiedzenia. 

Ponadto, zgodnie z  obowiązującym porządkiem prawnym, 
Okręgowy Sąd Lekarski rozpoznaje zażalenia na postanowienia 
OROZ w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśnia-
jącego oraz umorzenia postępowania wyjaśniającego. Zażalenia 
rozpoznawane są na posiedzeniach jawnych z  udziałem stron 
w  składzie trzyosobowym, w  trakcie których sąd zapoznaje się 
z zebranym przez OROZ materiałem dowodowym i dokonuje kon-
troli instancyjnej przeprowadzonego przez OROZ postępowania 
wyjaśniającego. 

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. do Okręgowego Sądu 
Lekarskiego wpłynęło 165 zażaleń na postanowienia OROZ. W tym 
okresie Okręgowy Sąd Lekarski rozstrzygnął 177 zażaleń – również 
te, które pozostały z  poprzedniego okresu sprawozdawczego. 
W 119 sprawach postanowienia OROZ zostały utrzymane w mocy 
przez OSL, natomiast w 43 przypadkach zaskarżone postanowie-
nia OROZ uchylono, a sprawy przekazano do ponownego rozpo-
znania, rekomendując wykonanie pewnych czynności proceso-
wych, którymi OROZ jest związany, a  których przeprowadzenie 
pozwoli na podjęcie właściwiej decyzji merytorycznej. W 11 spra-
wach OSL wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia OROZ 
i   umorzeniu postępowania z powodu przedawnienia karalności, 
w  trzech sprawach wydano postanowienie o  pozostawieniu za-
żalenia bez rozpoznania, natomiast jedną sprawę zwrócono do 
OROZ DIL w celu rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do 
złożenia środka odwoławczego.

Nadto Okręgowy Sąd Lekarski w 14 przypadkach realizował za-
dania wynikające z  pomocy prawnej, a  mianowicie na wniosek 
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej innych izb, 
prowadzących postępowania wyjaśniające w  swoich sprawach, 
przesłuchiwał świadków zamieszkałych na terenie Dolnośląskiej 
Izby Lekarskiej. W  tym okresie były realizowane również wnioski 
o pomoc prawną tutejszego rzecznika, w celu przesłuchania świad-
ków prowadzonych postępowań w ich miejscach zamieszkania.

Na uwagę zasługuje okoliczność, że w  niniejszym okresie roz-
liczeniowym władze izby umożliwiły członkom sądu lekarskiego 
odbycie szkoleń z  obowiązującej procedury, które miały miejsce 
wraz z  zespołem rzeczników odpowiedzialności zawodowej, »  
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za co serdecznie chciałbym podziękować wszystkim członkom 
Rady z  kol. Pawłem Wróblewskim na czele. Ponadto, dzięki wspar-
ciu finansowemu Komisji Kształcenia udało się zorganizować w in-
kryminowanym okresie konferencje naukowe dotyczące szeroko 
pojętej materii odpowiedzialności zawodowej, za co również z tego 
miejsca chciałbym podziękować panu prof. Andrzejowi Wojnarowi. 

Jednocześnie serdeczne podziękowania kieruję pod adresem 
pracowników kancelarii mgr Patrycji Muszyńskiej oraz mgr Alek-
sandry Stebel, które codzienną pracą, wielkim zaangażowaniem, 
wsparciem prawnym pomagają nam realizować obowiązki na 
rzecz tutejszego sądu lekarskiego. ■

Komisja Finansowa DRL oraz Zespół ds. remontu budynku  
przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 we Wrocławiu 

Piotr Knast – wiceprezes DRL, przewodniczący Komisji Finansowej DRL, przewodniczący Zespołu ds. remontu 
budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 we Wrocławiu

Szanowne Koleżanki i Koledzy, jako przewodniczący obu powyż-
szych gremiów zdecydowałem się przedstawić Wam sprawozdanie 
z ich działalności w jednym artykule. Myślę, że jest to uzasadnione 
ponieważ w mijającej kadencji działalność Komisji Finansowej zo-
stała niemal całkowicie zdominowana sprawami związanymi z re-
montem i rozbudową budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43.

W  okresie sprawozdawczym Komisja Finansowa pracowała 
w składzie:dr Piotr Knast (przewodniczący), dr Krystyna Gniatkow-
ska-Gładysz, dr Jacek Kubicki, dr Przemysław Janusz, dr Andrzej 
Stawarski, dr Fryderyk Menzel, dr Mateusz Dzięgała.

W wyniku uchwały nr 55/2020 z 28.05.2020 r. skład Komisji uległ 
zmianie. Pracę w  komisji kontynuowali: dr Piotr Knast, dr Krystyna 
Gniatkowska-Gładysz, dr Przemysław Janusz, dr Andrzej Stawarski.

Oprócz członków Komisji Finansowej w  skład Zespołu ds. bu-
dowy i  rozbudowy budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 43, 
decyzją Dolnośląskiej Rady Lekarskiej weszli: dr Paweł Wróblewski 
(prezes DRL), dr Ryszard Jadach (skarbnik DRL), dr Małgorzata Nie-
miec, dr Bożena Kaniak, dr Alicja Marczyk-Felba, dr Leszek Pałka 
oraz mgr Maria Jarosz (dyrektor Biura DIL).

W czasie kadencji 2018-2022 roku, Komisja Finansowa DRL spo-
tykała się na posiedzeniach własnych lub też wspólnych z Zespo-
łem budowlanym w sumie 25 razy. W pierwszej połowie kadencji 
były to posiedzenia tradycyjne (11 spotkań) natomiast w  czasie 
pandemii posiedzenia odbywały się w trybie zdalnym lub hybry-
dowym (14 spotkań). Poza tym przewodniczący Komisji Finan-
sowej przez cały okres kadencji uczestniczył w cotygodniowych, 
budowlanych spotkaniach roboczych z przedstwicielami firm bu-
dowlanych realizujących naszą inwestycję.

W  spotkaniach tych uczestniczył również prezes DIL dr Paweł 
Wróblewski, inspektor nadzoru budowlanego mgr inż. Artur Dą-
browski, dyrektor Biura DIL mgr Maria Jarosz oraz pan Tomasz 
Bielecki czuwający nad całą dokumentacją budowy (w pierwszej 
połowie kadencji funkcję tę sprawowała pani Ewa Świerska).

W  październiku 2018 roku rozpoczęliśmy remont i  rozbudowę 
kamienicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 43, sąsiadującej  z sie-
dzibą DIL pod numerem 45. Budynek ten został zakupiony przez 
nas jeszcze w 2017 roku, w czasie poprzedniej kadencji. W postę-
powaniu konkursowym powołany przez Dolnośląską Radę Le-
karską Zespół wyłonił wykonawców inwestycji: w  zakresie prac 
budowlanych firmę Promodero, w zakresie instalacji sanitarnych, 
klimatyzacji i wentylacji firmę Gio-Projekt oraz w zakresie instala-
cji elektrycznych ZIE Andrzej Górecki. Na inwestora zastępczego 
oraz inspektora robót budowlanych wybrany został mgr. inż. Artur 
Dąbrowski. Według początkowych planów remont i  rozbudowa 
budynku miała zakończyć się w połowie 2020 roku. Niestety, pan-
demia która niemal idealnie pokryła się w czasie z naszą inwestycją 
oraz wszystkie związane z nią problemy spowodowała, że dopiero 
teraz kończymy remont naszej kamienicy.

Brak tutaj miejsca, aby wyliczać wszystkie trudności, które w tym 
czasie dotknęły branżę budowlaną. Wiele przedsięwzięć inwesty-
cyjnych w Polsce zostało całkowicie zatrzymanych lub nawet się 
nie rozpoczęło.

My jednak szczęśliwie zakończyliśmy naszą budowę. W  wyremon-
towanej kamienicy oraz w  dobudowanej części uzyskaliśmy prawie 
700 metrów kwadratowych nowej powierzchni użytkowej. Na parte-
rze oraz poziomie minus jeden mamy obecnie w pełni profesjonalną 
restaurację, która służyć będzie społeczności lekarskiej oraz mieszkań-
com miasta. Wyłoniony najemca, firma Golden Records Club ma am-
bicje aby był to lokal, który oprócz doskonałej kuchni dostarczał nam 
również wspaniałych wrażeń muzycznych. Mam nadzieję, że restaura-
cja będzie dobrze służyć planom integracji naszego srodowiska.

Na pierwszym piętrze mieści się nowa sala konferencyjno-szko-
leniowa oraz pomieszczenia redakcji i  wydawnictwa „Medium”. 
Drugie piętro oddane zostało w  całości na potrzeby Okręgowe-
go Sądu Lekarskiego. Mieści się tam sala rozpraw, pomieszczenia 
biurowe oraz zaplecze sądu (pomieszczenia socjalne, toalety).  
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Komisja Stomatologiczna DRL

Iwona Świętkowska – wiceprezes DRL ds. stomatologii,  
przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL

VIII kadencja 2018-2022 była wyjątkowa i nieprzewidywalna z po-
wodu epidemii SARS-CoV-2 oraz wybuchu wojny na Ukrainie. W tej 
kadencji pracowaliśmy pod moim przewodnictwem w 40-osobo-
wym składzie. Wybraliśmy Prezydium naszej komisji w skład któ-
rego weszły byłe przewodniczące KS DRL kol. Teresa Bujko i Alicja 
Marczyk-Felba oraz przewodniczące delegatur DIL ds. stomato-
logii: jeleniogórskiej – kol. Barbara Polek, legnickiej – kol. Violetta 
Duży, wałbrzyskiej Iwona Świętkowska, oraz wrocławskiej – kol. 
Marek Stehlik. Moją zastępczynią była kol. Urszula Kanaffa-Kilijań-
ska. W Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej zarejestrowanych jest obec-
nie 3831 lekarzy dentystów oraz 36 lekarzy z  podwójnym PWZ. 
Najwięcej lekarzy dentystów, bo 2698 i 28 z podwójnym PWZ, jest 
w Delegaturze Wrocławskiej, 488 lekarzy dentystów i 4 z podwój-
nym PWZ w Delegaturze Wałbrzyskiej, 350 lekarzy dentystów i 2 
z podwójnym PWZ w Delegaturze Legnickiej i 295 lekarzy denty-
stów i 2 z podwójnym PWZ w Delegaturze Jeleniogórskiej. 

Moje sprawozdanie przedstawiam w formie chronologicznej.

2018
W  2018 r. miały miejsce 4 posiedzenia Komisji Stomatologicznej 
DRL. Pierwsze organizacyjne spotkanie w VIII kadencji poprowa-
dziłam 20 czerwca 2018 roku, jako nowo wybrana przewodnicząca 
Komisji Stomatologicznej DRL. Na posiedzeniu tym nakreśliłam 
główne kierunki działania komisji: szkolenia dla lekarzy denty-
stów, szkolenia ustawiczne, współpraca Komisji Stomatologicznej 
DRL z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym – „Dolnośląskie 
Jesienne Dni Stomatologiczne”, działania edukacyjne dla lekarzy 
dentystów i lekarzy medycyny ogólnej – „Między nami lekarzami”, 
działania edukacyjne w  ramach współpracy z  innymi zawodami 
medycznymi, edukacja prozdrowotna społeczeństwa – profilakty-
ka „Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej”, kontakty z NFZ, infor-
macje o bieżących sprawach prawnych, kontynuacja współpracy 

z  Saksońską Izbą Dentystyczną, integracje: naukowa, kulturalna 
oraz sportowa, stała współpraca z innymi okręgowymi komisjami 
stomatologicznymi.

W trakcie wszystkich spotkań Komisji Stomatologicznej DRL po-
ruszane były problemy istotne dla środowiska dolnośląskich den-
tystów. Najważniejsze informacje ukazywały się na łamach gazety 
DIL „Medium”, aby ta wiedza mogła dotrzeć do jak najszerszego 
kręgu lekarzy dentystów. 

Kształcenie to jeden z  priorytetów komisji, który znajduje od-
zwierciedlenie w liczbie organizowanych szkoleń i ich różnorodnej 
tematyce. 

Wspólnie z  Komisją Kształcenia DRL zorganizowaliśmy m.in.: 
4 kursy medyczne, 5 konferencji oraz 2 warsztaty współorganizo-
wane z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towarzystwa Stomato-
logicznego, 2 kursy medyczne z ochrony radiologicznej pacjenta. 
Tematyka tych szkoleń obejmowała m.in.: endoprotetykę, rekon-
strukcję zębów bocznych, tomografię wiązki stożkowej CBCT, miej-
scowe stany nagłe w stomatologii, urazy zębów i części twarzowej 
czaszki, endodoncję, stomatologię dziecięcą oraz zasady ochrony 
danych osobowych wynikających z RODO i odpowiedzialność le-
karza w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

Na terenie poszczególnych delegatur DIL odbyło się również 
wiele szkoleń, wszystko dzięki aktywności naszych koleżanek. 

W  maju 2018 r. nasi dentyści uczestniczyli w  Dniach Promocji 
Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu. Wydarzenie współorganizowali dr Maciej 
Żak i dr Marek Amrogowicz. 

Od kilku lat można mówić o  doskonałej współpracy Komisji 
Stomatologicznej DRL z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towa-
rzystwa Stomatologicznego. We współpracy z  PTS zorganizowa-
liśmy w  październiku konferencję pt. „Między nami lekarzami”, »  

Na najwyższej kondygnacji umieściliśmy biuro oraz archiwum wy-
posażone w specjalistyczne szafy pozwalające na przechowywa-
nie dużej ilości dokumentów.

Prace budowlane prowadzone w  starej kamienicy były trudne, 
prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Konieczne 
było wzmocnienie konstrukcji budynku (fundamentów, stropów 
i  ścian), wykonanie od nowa wszystkich instalacji, wyposażenie 
budynku w  systemy zabezpieczające (awaryjne, sygnalizacyjne, 
przeciwpożarowe). Całość została również powiększona o dwukon-
dygnacyjną dobudówkę. Dlatego też koszty były niemałe, około 8,5 
miliona złotych. Takie są jednak ceny adaptacji i przystosowania sta-
rych obiektów budowlanych do współczesnych wymagań.

Poza uczestnictwem w  pracach Zespołu budowlanego, Komi-
sja Finansowa zgodnie z  założeniami statutowymi, uczestniczyła 
w  okresie mijajacej kadencji we wszystkich działaniach związa-
nych z  planami finansowymi oraz inwestycjami prowadzonymi 
przez Dolnośląską Izbę Lekarską. Najważniejszymi zagadnieniami, 
którymi zajmowała się Komisja Finansowa w tym czasie były:
1. opiniowanie ofert i wybór świadczeniodawców usług zapewnia-

jących płynne działanie Biura Dolnośląskiej Izby Lekarskiej;
2. opiniowanie wydatków na imprezy organizowane przez Dol-

nośląską Izbę Lekarską (m.in. polsko-niemiecka konferencja 

poświęcona cyfryzacji w medycynie z udziałem przedstawicieli 
Saksońskiej Izby Lekarskiej), oraz kosztów uczestnictwa w  im-
prezach centralnych;

3. opiniowanie wydatków związanych z  wyposażeniem w  sprzęt 
komputerowy oraz inne urządzenia poszczególnych działów 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej;

4. wybór wykonawcy kompleksowego przeglądu instalacji wenty-
lacji i klimatyzacji w siedzibie przy ul. Kaziemierza Wielkiego 45;

5. wybór wykonawcy projektu przebudowy klatki schodowej oraz 
montażu centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej sali konferen-
cyjnej przy ul. Matejki 6;

6. uczestnictwo w  procedurze wyboru firmy odpowiedzialnej za 
zaprojektowanie nowych serwisów internetowych DIL i opinio-
wanie związanych z tym wydatków.

7. W  czasie czteroletniej kadencji, Komisja Finansowa corocznie 
opiniowała realizację przyjętego budżetu oraz wraz z  Dolno-
śląską Radą Lekarską i  skarbnikiem uczestniczyła w  tworzeniu 
preliminarza budżetowego na kolejny rok budżetowy.

W  końcowych słowach niniejszego sprawozdania pragnę gorąco 
podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom z Komisji Finanso-
wej oraz Zespołu ds. remontu budynku przy ul. Kazimierza Wielkie-
go 43 za owocną współpracę w okresie mijającej kadencji. ■
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a  w  ramach VI Dolnośląskich Jesiennych Dni Stomatologicznych 
konferencję pt. „Medycyna z Głową – ABC urazów zębów i części 
twarzowej czaszki”. Oba te wydarzenia cieszyły się dużym zainte-
resowaniem.

We wrześniu prof. dr hab. Marzena Dominiak, prezydent Polskie-
go Towarzystwa Stomatologicznego, była zaproszona jako gość na 
posiedzenie naszej komisji. Podczas spotkania omówiliśmy zakres 
naszej współpracy. 

18 października 2018 r. w wałbrzyskiej Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Orła Białego na Białym Kamieniu ruszył szósty gabi-
net stomatologiczny. W uroczystości jego otwarcia uczestniczyłam 
razem z kol. Markiem Stehlikiem i kol. Anną Sumisławską. 

5 listopada 2018 r. wzięłam udział w  kolejnym wydarzeniu – 
otwarciu Przychodni Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wał-
brzychu.

Ponadto członkowie komisji uczestniczyli w wielu spotkaniach 
naukowych oraz konferencjach organizowanych przez inne okrę-
gowe izby lekarskie. Obszerne z nich relacje zostały opublikowane 
na łamach gazety DIL „Medium”. 

Po raz pierwszy na Facebooku utworzono grupę zamkniętą Ko-
misji Stomatologicznej DRL, której administratorkami zostały dr 
Milena Delijewska oraz redaktor naczelna gazety DIL „Medium” 
mgr Magdalena Janiszewska. Zaprosiłam wszystkich do dołącze-
nia do grupy – wystarczy się zalogować i podać numer prawa wy-
konywania zawodu, co umożliwi szeroką współpracę i  dyskusję. 
Aktywność Komisji Stomatologicznej DRL ukierunkowana była 
również na poprawę warunków pracy zawodowej lekarzy denty-
stów. Ponadto komisja ściśle współpracowała z Wydziałem Zdro-
wia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie 
realizacji programu pt. „Profilaktyka próchnicy we wrocławskich 
przedszkolach”. Na bazie powyższego porozumienia od wielu lat 
jesteśmy zapraszani do aktywnego uczestnictwa we Wrocławskich 
Dniach Promocji Zdrowia. 

Tradycyjnie komisja ufundowała bony dla najlepszych absol-
wentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu. 

2019
Komisja Stomatologiczna DRL współpracowała ze wszystkimi ko-
misjami problemowymi DRL i rozwiązywała na bieżąco problemy 
związane z  wykonywaniem naszego zawodu. Współdziała także 
– na szczeblu centralnym – z Komisją Stomatologiczną Naczelnej 
Rady Lekarskiej, a lokalnie z Uniwersytetem Medycznym we Wro-
cławiu, OD PTS, towarzystwami naukowymi, DOW NFZ, Urzędem 
Wojewódzkim we Wrocławiu oraz wrocławskim Sanepidem. 

Rok 2019 obfitował w wydarzenia o charakterze lokalnym i ogól-
nopolskim. Braliśmy w  nich aktywny udział. W  tym roku odbyło 
się łącznie 8 posiedzeń Komisji Stomatologicznej DRL, w każdym 
uczestniczyło średnio 30 osób. 

Członkowie Komisji Stomatologicznej DRL wykazywali aktyw-
ność na polu edukacyjnym, czego wyrazem był udział w 13 ogól-
nopolskich konferencjach. Pod auspicjami komisji zorganizowano 
14 szkoleń stomatologicznych we Wrocławiu i 4 w delegaturach. 
Każde przedsięwzięcie służyło analizie problemów, z jakimi zmaga 
się środowisko stomatologiczne w sferze zawodowej oraz wypra-
cowaniu stosownych stanowisk. W  związku z  ukierunkowaniem 
działalności Komisji Stomatologicznej DRL na tę właśnie sferę, 
wiele uwagi oraz czasu poświęciliśmy m.in. na interpretację prze-
pisów związanych ze stosowaniem amalgamatu i separatorów.

Chcąc przygotować lekarzy dentystów do prowadzenia e-doku-
mentacji, zorganizowaliśmy w 2019 r. więcej wykładów i szkoleń 
poświęconych temu zagadnieniu. Cierpliwie i profesjonalnie pro-
wadził je mgr inż. Maciej Koziejko, za co bardzo mu dziękujemy.

OBSZARY NASZEJ AKTYWNOŚCI

1. UCZESTNICTWO W  OBCHODACH ŚWIATOWEGO DNIA 
ZDROWIA JAMY USTNEJ 2019:

•	30.01.2019 – stanowisko Komisji Stomatologicznej DRL o współ-
organizacji ŚDZJU.
Na tym posiedzeniu gościliśmy panią Lucynę Jasińską, dyrektora 
biura ZG PTS.
a. 16.01.2019 – inauguracja (briefing prasowy i debata);
b. 15.03.2019 – Klub Lekarza – recital Krzysztofa Kiljańskiego – 

ambasadora kampanii „Cała Polska mówi aaa” (współorgani-
zacja);

c. 16.03.2019 – konferencja „Cukier i  nowotwory – największe 
wyzwanie współczesnej stomatologii”;

d. 9.05.2019 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ho-
listyczny wymiar patologii jamy ustnej” i debata „Co nas boli 
w stomatologii”; udział wzięli prof. dr hab. Tomasz Konopka, 
prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, prof. dr hab. Marzena Domi-
niak, dyr. DOW NFZ Zbigniew Hałat, prezydent ERO-FDI Anna 
Lella, wiceprezes NIL ds. stomatologii, przewodniczący NKS 
Andrzej Cisło, Koleżanki i Koledzy dentyści z całej Polski;

e. 14.09.2019 –„Choroby odtytoniowe” – dr Paweł Koczkodaj 
(współorganizacja z ZG PTS).

2. PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA:
•	20.03.2019 – gość pani Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdro-

wia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu;
a. program „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocław-

skich szkół podstawowych” (liczba uczniów objętych progra-
mem – 4750, koszt – 843 535 zł);

b. dyskusja nad projektem ustawy o  opiece stomatologicznej 
w szkołach;

c. 20.05.2019 – spotkanie w DOW NFZ z dyrektorem Zbigniewem 
Hałatem i  przewodniczącym Komisji Zdrowia Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego dr. Mirosławem Lubińskim w sprawie 
finansowania programu profilaktyki stomatologicznej dzieci 
i młodzieży ze środków samorządowych;

d. 17.06.2019 – Konferencja Informacyjno-Szkoleniowa pn.  „Profilak-
tyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat”;

e. 23.10.2019 – posiedzenie Komisji Stomatologicznej DRL. Gość 
– dyrektor Zbigniew Hałat i  kierownik Działu Kontroli Świad-
czeń DOW NFZ Przemysław Magiera. Spotkanie poświęcone 
zostało zagadnieniu opieki stomatologicznej w  świetle usta-
wy z 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami. We 
wrześniu, w trakcie obrad Komisji Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego, wydzielono w  budżecie jednostki kwotę 300 tys. zł na 
finansowanie profilaktyki stomatologicznej ze środków samo-
rządowych (wspólne działania DIL, NFZ i samorządu).
Kwota ta nie została wykorzystana na założony cel, ponieważ 

wybuchła pandemia i  środki te zostały zgodnie przekazane na 
środki ochrony dla lekarzy.

3. WSPÓŁPRACA Z PTS:
a. organizacja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej;
b. wspólne szkolenia KS DRL i PTS;
c. dyskusja na temat ustawy o  innych zawodach medycznych, 

w  tym m.in. asystentki stomatologicznej. Zaproszeni goście: 
prezydent PTS prof. dr hab. Marzena Dominiak oraz Katarzyna 
Ostrowska, przewodnicząca Zarządu Sekcji Profilaktyki i Promo-
cji Zdrowia PTS. 
Komisja Stomatologiczna DRL zajęła negatywne stanowisko 

w sprawie poszerzonego zakresu uprawnień higienistek dotyczące-
go diagnostyki i leczenia bez nadzoru lekarza stomatologa. Profesor 
dr hab. Marzena Dominiak przedstawiła zebranym treść stanowiska 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Sekcji Profilaktyki 
i Promocji Zdrowia PTS z 29 maja 2019 r. w sprawie spotkania do-
tyczącego ustawy o  innych zawodach medycznych, w  tym m.in. 
asystentki stomatologicznej: „Polskie Towarzystwo Stomatologicz-
ne pozytywnie ocenia chęć uregulowania w sposób kompleksowy 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW DIL I KOMISJI PROBLEMOWYCH



17 M EDIUM kwiecień 2022

kwalifikacji i  zasad wykonywania wybranych zawodów medycz-
nych, które nie zostały dotychczas objęte regulacjami ustawowymi”. 
Komisja Stomatologiczna DRL poparła stanowisko PTS.
d. 21.09.2019 – podczas targów CEDE w Poznaniu przedstawiciele 

Komisji Stomatologicznej DRL uczestniczyli w debacie środowi-
skowej „Higienistka – najlepsza inwestycja lekarza dentysty”;

e. 19.10.2019 – VII Dolnośląskie Jesienne Dni Stomatologiczne. 
A w ich ramach konferencja „Między nami lekarzami” pod ha-
słem „Współczesna implantologia – kontrowersje”. W  przed-
dzień wydarzenia odbył się koncert wirtuozowski „Magic of 
accordion” w wykonaniu Wiesława Prządki (akordeon i bando-
neon) przy akompaniamencie Rafała Karasiewicza (fortepian). 
Komisja Stomatologiczna DRL i Klub Lekarza DIL zorganizowa-
ły ten koncert dla uczestników VII Dolnośląskich Jesiennych 
Dni Stomatologicznych.

4. WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM 
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU:

•	uroczystość wręczenia prawa wykonywania zawodu. Inaugura-
cja roku akademickiego;

•	27.11.2019 r. gościliśmy w siedzibie DIL prof. dr hab. Małgorza-
tę Radwan-Oczko, dziekana ds. Kształcenia Wydziału Lekarsko-
-Dentystycznego UM we Wrocławiu, która mówiła o nowej usta-
wie „Prawo o  szkolnictwie wyższym i  nauce” z  20 lipca 2018  r. 
prowadzącej do likwidacji Wydziału Lekarsko-Stomatologicz-
nego i Wydziału Szkolenia Podyplomowego. Na mocy tego aktu 
normatywnego włączono ww. wydziały w  strukturę Wydziału 
Lekarskiego UM we Wrocławiu. Stomatologia straciła autono-
mię, ale zajęcia są prowadzone zgodnie z wcześniej przygoto-
wanymi i  zaakceptowanymi przez Radę harmonogramami, na 
bazie jednostek, które prowadziły zajęcia na Wydziale Lekarsko-
-Stomatologicznym. Prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko 
podkreśliła, iż najbliższe cele to uruchomienie w nowej lokaliza-
cji nowoczesnych sal fantomowych dla dydaktyki przedklinicz-
nej i zdobycie funduszy na nowy budynek stomatologii przy ul. 
Borowskiej we Wrocławiu. 
12 września 2019 r. w  ramach nadzwyczajnego posiedzenia 

Komisji Stomatologicznej DRL odbyła się uroczystość jubileuszu 
90-lecia urodzin trojga nestorów dolnośląskiej stomatologii: 
dr Teresy Kozaczek, dr Zofii Masztalerz oraz dr. n. med. Ryszarda 
Rzeszutki. Doktor Teresa Kozaczek, adiunkt Katedry i Zakładu Or-
todoncji AM we Wrocławiu oraz dr n. med. Ryszard Rzeszutko, dłu-
goletni pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej oraz 
Katedry i  Zakładu Chirurgii Stomatologicznej AM we Wrocławiu, 
pojawili się na uroczystości osobiście. Towarzyszyli im najbliżsi. 
Doktor Zofię Masztalerz, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii 
Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu, ze względu na stan 
zdrowia Jubilatki, reprezentowała córka. Z najlepszymi życzeniami 
dla szanownych 90-latków przybyli m.in.: prezes DRL dr n. med. Pa-
weł Wróblewski, organizatorka spotkania i przewodnicząca Komi-
sji Stomatologicznej DRL lek. dent. Iwona Świętkowska, prezydent 
PTS oraz kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej 
UM we Wrocławiu prof. dr hab. Marzena Dominiak, dziekan Wy-
działu Lekarsko-Stomatologicznego UM we Wrocławiu prof. dr 
hab. Małgorzata Radwan-Oczko, kierownik Katedry i Zakładu Or-
topedii Szczękowej i  Ortodoncji UM we Wrocławiu prof. dr hab. 
Beata Kawala, prezes OD PTS dr n. med. Maciej Dobrzyński, prze-
wodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej lek. Jolanta Orłowska-
-Heitzman, dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska, dr n. med. Marta 
Pilak i dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, lek. dent. Marek 
Stehlik, lek. dent. Teresa Bujko, lek. dent. Krystyna Orzechowska, 
lek. Ewa Krawiecka-Jaworska, lek. Irena Kowalska. Zaproszeni le-
karze w podniosłej atmosferze wspominali czasy młodości, nauki 
oraz to, jak ważną rolę na ścieżce ich późniejszej kariery odegrali 
Jubilaci. Jako wieloletni akademiccy wykładowcy ukształtowali 
wiele pokoleń medyków, odciskając swoje piętno na ich zawodo-
wym rozwoju. Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UM 

prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko wręczyła Jubilatom Medal 
im. prof. Tadeusza Szczęsnego Owińskiego. Od Komisji Stomato-
logicznej DRL nestorzy otrzymali szklaną statuetkę z wizerunkiem 
św. Apolonii. Nie zabrakło również serdecznych uścisków, kwiatów 
i pysznego tortu urodzinowego.

19 grudnia 2019 r. członkowie Komisji: Stomatologicznej, Kształ-
cenia, Etyki i Współpracy Międzynarodowej spotkali się przy wi-
gilijnym stole. W  niezwykle życzliwej, pogodnej, świątecznej 
atmosferze składano sobie życzenia i  wspólnie kolędowano. To 
spotkanie było zwieńczeniem całorocznej owocnej współpracy. 
Uczestnicy spotkania otrzymali Kodeks etyki lekarza dentysty 
w  Unii Europejskiej. Kodeksem tym zainteresowałam członków 
Naczelnej Komisji Bioetyki. 
2020
Rozpoczynając rok 2020 nie przypuszczaliśmy, jak bardzo zmieni 
się nasze życie prywatne i zawodowe, a więc także nasza działal-
ność w DIL. Nic nie zapowiadało pandemii SARS-CoV-2. Dlatego na 
styczniowym posiedzeniu Komisji Stomatologicznej DRL plano-
waliśmy nasze działania w zakresie szkoleń, współpracy z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, Uniwersytetem Medycznym, Polskim 
Towarzystwem Stomatologicznym i  Urzędem Miejskim we Wro-
cławiu. Z zaplanowanych szkoleń tylko jedno odbyło się z udzia-
łem koleżanek i  kolegów – był to kurs medyczny „Uzupełnienia 
ruchome nieosiadające” – poprowadzony 10.01.2020 r. przez dr 
hab. Halinę Ey-Chmielewską. Ten sam kurs został powtórzony, po-
zostałe szkolenia zorganizowaliśmy w formie on-line.

Zaplanowaliśmy dwa duże projekty. Pierwszy pt. „Badanie bło-
ny śluzowej jamy ustnej w kierunku wykrywalności raka jamy ust-
nej” – miał być realizowany we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej 
Górze i  Legnicy. Dodatkowo miała się odbyć konferencja praso-
wa z udziałem pracowników naszego Uniwersytetu Medycznego 
i  rzecznikiem prasowym NFZ. Drugim miał być projekt pt. „Pro-
gram profilaktyki przeciwpróchnicowej dla dzieci i  młodzieży”, 
realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Na jego realizację pozyskaliśmy 300 tys. zł. 

Niestety, oba projekty nie mogły zostać zrealizowane. Mam na-
dzieję, że uda się je zrealizować w przyszłości.

W marcu nastąpił lockdown i paraliż naszej działalności. Strach 
przed nieznanym wirusem powodował, że zamknęliśmy nasze ga-
binety. Brakowało środków ochrony osobistej. Nasza komisja ściśle 
współpracowała z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekar-
skiej, Narodowym Funduszem Zdrowia i  Polskim Towarzystwem 
Stomatologicznym.

W kwietniu, na nasz wniosek, na stronie internetowej Dolnoślą-
skiej Izby Lekarskiej została utworzona zakładka pt.„ Komunikaty 
stomatologiczne”. Zebraliśmy tam wszystkie aktualne zarządzenia 
i informacje dla lekarzy dentystów. Zamieszczane tam komunikaty 
weryfikuje nasze biuro prawne. Przekazywaliśmy również aktual-
ne wytyczne epidemiologiczne.

Ogromnym wyzwaniem była akcja przekazania środków ochro-
ny osobistej z  Fundacji Lekarze Lekarzom (darowizna pani Kul-
czyk). Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy aktywnie 
uczestniczyli w tej akcji. Relacje umieściliśmy w „Medium”.

Kolejną inicjatywą był zakup maseczek ze środków naszych ko-
misji problemowych DIL. Komisja Stomatologiczna DRL przekaza-
ła ze swoich środków kwotę 20 000 zł. Przekazywaliśmy informacje 
z  NFZ dotyczące podmiotów stomatologicznych, przyjmujących 
chorych na COVID i pacjentów na kwarantannie. Cały czas współ-
pracowaliśmy z Komisją Stomatologiczną NRL. Propozycja Prezy-
dium KS NRL dotycząca wypowiedzenia umów kontraktów stoma-
tologicznych z NFZ w naszym środowisku spotkała się z rezerwą. 
W czerwcu około 90% gabinetów wróciło do pracy. Tzw. pożyczka 
1/12 z  NFZ oraz tarcza antykryzysowa pozwoliły kontynuować 
działalność, której koszty prowadzenia znacznie wzrosły. 

Komisja Stomatologiczna Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wspól-
nie z zarządem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego nie wy-
raziła zgody na wyjście stomatologii z organizacji FDI. Propozycja »  
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taka została zaproponowana na po siedzeniu Naczelnej Rady Le-
karskiej 19 czerwca 2020 r. 

W  lipcu Komisja Stomatologiczna DRL kontynuowała analizę 
działań związanych z  ogólnopolską akcją mającą na celu wypo-
wiadanie przez stomatologów kontraktów z NFZ. Po rozmowach, 
które przeprowadzono z dentystami, komisja zajęła w tej sprawie 
stanowisko obserwatora. 

Zespół Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej 
pod kierownictwem prezesa Andrzeja Cisło prowadzi aktywne 
konsultacje z Ministerstwem Zdrowia dotyczące zmian w wyce-
nie świadczeń. 

W sierpniu Komisja Stomatologiczna DRL pracowała nad orga-
nizacją corocznych, tym razem już VIII Dolnośląskich Jesiennych 
Dni Stomatologicznych. Motywem przewodnim obrad w tym roku 
miała być tematyka związana z zatoką szczękową i dyscyplinami 
z nią powiązanymi. Jednakże z uwagi na dynamicznie rozwijającą 
się sytuację epidemiologiczną podjęta została decyzja o zmianie 
programu i  całość konferencji została poświęcona wirusowi CO-
VID-19. W  konferencji wziął udział prof. dr hab. Krzysztof Simon, 
dyrektor wrocławskiego Sanepidu dr n. med. Paweł Wróblewski 
i ordynator Oddziału Covidowego Szpitala Wojewódzkiego w Le-
gnicy – dr Ryszard Kępa.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprosił Komisję Stomato-
logiczną DRL do udziału w VIII Tygodniu Profilaktyki Nowotworów 
Głowy i Szyi, który odbywał się 21-25 września 2020 r. Rozpoczęła 
go kampania medialna, w której specjaliści Wielkopolskiego Cen-
trum Onkologii, angażujący się w leczenie tej grupy nowotworów, 
przekonywali o  istocie profilaktyki i zapraszali do udziału w bez-
płatnych badaniach. 22 września 2020 r. przedstawiciele Komisji 
Stomatologicznej DRL uczestniczyli w spotkaniu organizowanym 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ra-
mach VIII Europejskiego Tygodnia Nowotworów Głowy i Szyi. 
W ramach kampanii przewidziano m.in. konsultacje oraz działania 
informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomo-
ści społeczeństwa na temat nowotworów głowy i  szyi oraz do-
prowadzenie do jak najwcześniejszej wykrywalności zmian cho-
robowych. Podczas spotkania podkreślono interdyscyplinarność 
problemu i rolę stomatologów w szybkim wykrywaniu niepokoją-
cych zmian w obszarze jamy ustnej.

W  odpowiedzi na docierające do DIL medialnie niepokojące 
informacje o zwiększonej liczbie skarg kierowanych do Rzecznika 
Praw Pacjenta i  występującą w  naszych placówkach mnogością 
sytuacji wątpliwych co do realizacji praw pacjenta, podczas któ-
rych dochodzi do ich naruszeń – spowodowanych często brakiem 
świadomości prawnej, zostało zainicjowane przez Komisję Stoma-
tologiczną DRL szkolenie on-line w ramach obrad Komisji Stoma-
tologicznej DRL nt.: „Prawa pacjenta w dobie COVID-19”. Szkolenie 
odbyło się 29 września 2020 roku. Wykładowcą był pan Rafał Błosz-
czyński, naczelnik Departamentu Postępowań Wyjaśniających III 
Wydziału z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Wykład przybliżył leka-
rzom dentystom niezwykle cenne informacje dotyczące postępo-
wania z pacjentem. 

Komisja Stomatologiczna DRL włączyła się w  akcję pt. „Dla 
zdrowia jamy ustnej”, której inicjatorami było Polskie Towarzy-
stwo Stomatologiczne (PTS) oraz Instytut Praw Pacjenta i Eduka-
cji Zdrowotnej. Projekt wsparli liderzy największych organizacji 
pacjenckich w  kraju. W  petycji znalazł się apel do najwyższych 
władz o uznanie za priorytet budowy sprawnego systemu opieki 
stomatologicznej, który obejmie możliwie największą liczbę Pola-
ków, w szczególności pacjentów z deficytami stomatologicznymi 
oraz takich grup pacjentów jak: dzieci, kobiety w ciąży, seniorzy, 
pacjenci z chorobami przewlekłymi. 

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym. W marcu Światowa Organi-
zacja Zdrowia uznała chorobę zakaźną COVID-19, wywoływaną 
koronawirusem SARS-CoV-2, za pandemię. W  związku z  szybko 
rozprzestrzeniającą się chorobą wielu lekarzy i lekarzy dentystów 
zmuszonych było do zawieszenia swojej działalności lekarskiej. 

Wykupiona została platforma ClickMeeting do webinariów i  wi-
deokonferencji oparta o przeglądarkę internetową, działającą na 
wszystkich urządzeniach bez względu na system operacyjny.

Wspólnie z Komisją Kształcenia DRL zorganizowaliśmy:
•	2 kursy medyczne („Uzupełnienia ruchome nieosiadające oraz 

kreatywny wymiar stomatologii”),
•	3 konferencje współorganizowane z  Oddziałem Wrocławskim 

Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego („Nowoczesna en-
doprotetyka, współpraca idealna lekarz-higienistka-pacjent 
oraz stomatologia w okresie pandemii”),

•	2 warsztaty,
•	2 kursy medyczne z ochrony radiologicznej pacjenta zakończo-

ne płatnym egzaminem (188 uczestników z DIL).

2021
Rok 2021 był trudnym okresem w  naszej izbowej działalności. 
Zaplanowane posiedzenia nie mogły odbywać się w  formie sta-
cjonarnej. Z wielu aktywności musieliśmy zrezygnować. Początek 
roku to czas szczepień przeciwko COVID-19. Lekarzy dentystów 
pracujących w  szczególnych warunkach zagrożenia (jama ustna 
pacjenta) nie trzeba było przekonywać do akcji szczepień. Służy-
liśmy informacją o  punktach szczepień na terenie województwa 
dolnośląskiego. 

Walka z COVID-19 była podejmowana również podczas spotka-
nia on-line Prezydium DRL i Saksońskiej Izby Lekarskiej. W czasie 
debaty rozmawiano między innymi o  roli izb lekarskich w walce 
z epidemią i masowej akcji szczepień. 

Została stworzona grupa e-mailingowa stomatolodzy@dilnet.
wroc.pl w celu szybkiej komunikacji podczas pandemii pomiędzy 
członkami Komisji Stomatologicznej DRL.

W tym roku Komisja Stomatologiczna DRL kontynuowała dzia-
łalność z poprzednich lat i obejmowała następujące działy: szko-
lenia, kontraktowanie z NFZ, dokumentacja elektroniczna, współ-
praca z  Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, wybory oraz 
inne sprawy dotyczące lekarzy dentystów.

 Szkolenia – w 2021 r. odbyło się 11 szkoleń stomatologicznych 
w trybie on-line. Szkoleniami zajmowała się kol. Urszula Kanaffa-
-Kilijańska. Tematyka szkoleń była następująca: „Choroby ogól-
noustrojowe w  codziennej praktyce stomatologicznej”, „Zastoso-
wanie laserów w stomatologii – biostymulacja, terapia i  leczenie 
ortodontyczne”, „Zarządzanie gabinetem stomatologicznym”, 
„Nowe regulacje prawne w  zakresie prowadzenia dokumentacji 
medycznej w wersji elektronicznej”,  „Endodoncja w praktyce”, „R2C 
– czyli od korzenia do korony, kompleksowa odbudowa zębów 
leczonych endodontycznie”, „Zarządzanie gabinetem stomatolo-
gicznym. Część II.”, „Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa 
(MIH) – problem na czasie w stomatologii dziecięcej”, „Leczenie 
kanałowe – od diagnostyki do odbudowy”, „IX Dolnośląskie Jesien-
ne Dni Stomatologiczne, problematyka wyrobów nikotynowych 
w codziennej praktyce lekarza dentysty”, „Możliwości i ogranicze-
nia w diagnostyce schorzeń oraz defektów w zakresie jamy ustnej 
w ujęciu praktyki stomatologicznej”.

Kontraktowanie z NFZ – kontraktami z Dolnośląskim Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z ramienia Komisji 
Stomatologicznej DRL zajmował się kol. Amadeusz Kuźniarski. 

18.02.2021 r. wypracowaliśmy stanowisko w  sprawie przedłu-
żenia okresu rozliczeniowego za udzielanie świadczeń stomato-
logicznych za rok 2020. Stanowisko zostało przegłosowane przez 
Dolnośląską Radę Lekarską. Działania Komisji Stomatologicznej 
DRL przyniosły pozytywny rezultat: przedłużony okres rozliczenio-
wy i spłaty zadłużenia o pół roku, tj. do grudnia 2021 r. 

Dominującym tematem była wycena świadczeń stomatologicz-
nych przez Agencję Oceny Technologicznej. W  odczuciu lekarzy 
dentystów z  Dolnego Śląska wycenę procedur medycznych po-
winna wykonać profesjonalna firma, która zajmuje się tym zawo-
dowo i która sporządziłaby taką wycenę dla praktyk indywidual-
nych i zbiorowych.

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW DIL I KOMISJI PROBLEMOWYCH
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10.06.2021 r. Komisja Stomatologiczna DRL poparła stanowisko 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego z  dnia 12.05.2021  r. 
w  sprawie możliwości udzielania przez świadczeniodawcę od-
płatnych świadczeń stomatologicznych, spoza koszyka świadczeń 
gwarantowanych, w  godzinach zgłoszonych w  harmonogramie 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy podkreślić, że potrzeb-
na jest ogólnopolska debata mająca na celu wypracowanie zasad 
udzielania świadczeń według aktualnej wiedzy i praktyki medycz-
nej oraz potrzeb pacjenta.

Dokumentacja elektroniczna – w tym zakresie odbyło się szereg 
szkoleń, które prowadził inspektor ochrony danych osobowych 
inż. Maciej Koziejko, który na bieżąco służy pomocą lekarzom 
i lekarzom dentystom. Wchodzi też w skład zespołu powołanego 
do prac nad wdrożeniem elektronicznej dokumentacji przy Prezy-
dium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Współpraca z  Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu – 
3.03.2021 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym m.in. oceny 
jakości kształcenia i odpowiedniego poziomu akredytacji, kształ-
cenia ustawicznego lekarzy dentystów. W  spotkaniu z  ramienia 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej uczestniczyli: wiceprezes DRL do 
spraw stomatologii Iwona Świętkowska, oraz członkowie Komisji 
Stomatologicznej DRL – była wiceprezes DRL Alicja Marczyk-Fel-
ba i  dr n. med. Maciej Żak. Efektem naszego spotkania jest po-
dziękowanie od dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologiczne-
go prof.  dr.  hab. Marcina Mikulewicza, oraz poinformowanie nas 
o przyznaniu akredytacji dla kierunku lekarsko-dentystycznego na 
Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu na okres 2021-2026/2027.

W  dniach 26-27.11.2021 r. uczestniczyliśmy w  jubileuszowych 
obchodach 70-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 
Na ręce pani prezydent PTS prof. dr hab. Marzeny Dominiak złoży-
liśmy gratulacje i życzenia dalszej owocnej działalności. Jubileusz 
był okazją do podsumowania długoletniej działalności naukowej 
PTS, która została też przedstawiona w  publikacji wydanej z  tej 
okazji. Nasza dolnośląska współpraca na linii PTS – DIL jest też tam 

wysoko oceniona, a w szczególności nasze wspólne Jesienne Dni 
Stomatologiczne. 4.12.2021 r. odbyły się IX Dolnośląskie Jesienne 
Dni Stomatologiczne – „Problematyka wyrobów nikotynowych 
w  codziennej praktyce lekarza dentysty” w  formie konferencji – 
webinarium on-line.

Wybory – drugie półrocze 2021 r. zdominowały wybory na de-
legatów następnej kadencji. W pierwszej turze wyborów na IX ka-
dencją wybrano łącznie 41 delegatów lekarzy dentystów. Dziękuję 
wszystkim koleżankom i kolegom zaangażowanym w wybory za 
ich pomoc.

Inne sprawy lekarzy dentystów – byliśmy aktywni w pomocy dla 
lekarzy dentystów z  Białorusi i  Ukrainy. Pomagaliśmy im znaleźć 
pracę i zagospodarować się na naszym terenie.
2022
Rok 2022 rozpoczęliśmy od konferencji na temat endodoncji 
z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Lipskiego – Pomorski Uniwersy-
tet Medyczny i prof. dr hab. Haliny Pawlickiej – Łódzki Uniwersytet 
Medyczny. Konferencje otworzyli m.in.: prezes DRL dr n. med. Pa-
weł Wróblewski i prof. dr hab. Tomasz Konopka.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Stomatologicznej DRL 17 mar-
ca 2022 r. wypracowaliśmy apel do lekarzy dentystów naszej de-
legatury o zgłaszanie do Izby Lekarskiej lekarzy dentystów z tere-
nów objętych wojną na Ukrainie, aby udzielić im wszelkiej pomocy 
w związku z zaistniałą sytuacją.

Bardzo dziękuję za współpracę koleżankom Urszuli Kanaffie-
-Kilijańskiej, Violetcie Duży, Barbarze Polek, Alicji Marczyk-Felbie, 
Beacie Pernali-Szczombrowskiej, Milenie Delijewskiej, Markowi 
Stehlikowi i Amadeuszowi Kuźniarskiemu.

Bardzo dziękuję za pomoc i  współpracę paniom z  Biura Praw-
nego DIL i  paniom z  Biura DIL: dyrektor mgr Marii Jarosz, mgr 
Agnieszce Jamroziak, mgr Małgorzacie Krupie-Mączce, Patrycji 
Malec i pozostałym pracownikom administracji DIL.

Szczególnie dziękuje prezesowi DRL dr. Pawłowi Wróblewskie-
mu za wsparcie i aktywny udział w każdej mojej inicjatywie. ■

Komisja Kształcenia DRL
Andrzej Wojnar – wiceprezes DRL,  
przewodniczący Komisji Kształcenia DRL

W  okresie sprawozdawczym komisji przewodniczył zgodnie 
z Uchwałą nr 42/2018 DRL z dnia 10.05.2018 r. dr hab. n. med. An-
drzej Wojnar.

Lata 2020-2021 były okresem wyjątkowym. W  marcu 2020 r. 
Światowa Organizacja Zdrowia uznała chorobę zakaźną CO-
VID-19 wywoływaną koronawirusem SARS-CoV-2 za pandemię. 
W  związku z  szybko rozprzestrzeniającą się chorobą wielu le-
karzy i  lekarzy dentystów zmuszonych było do zawieszenia 
swojej działalności lekarskiej. Zgodnie z  Uchwałą nr 48/2020 
DRL z  30.04.2020  r. w  sprawie sfinansowania zakupu środków 
ochrony indywidualnej dla lekarzy i lekarzy dentystów, komisja 
przeznaczyła ze swoich środków kwotę 189.000 PLN, która na 
mocy umowy z  dnia 3.08.2020 r. została przekazana jako da-
rowizna dla Fundacji Lekarze Lekarzom (z  przeznaczeniem na 
zakup środków ochronnych dla lekarzy i lekarzy dentystów). Od 
marca 2020 r. wszystkie zdarzenia edukacyjne organizowane 
przez komisję odbywały się w formie on-line przy wykorzysta-

niu platformy internetowej. Od września 2021 r. komisja powró-
ciła do organizacji warsztatów z zakresu medycyny ratunkowej 
w formie stacjonarnej.

W  okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń, od marca 
2020 r. czyli od momentu ogłoszenia pandemii, bieżące sprawy 
załatwiane były drogą elektroniczną.

ZDARZENIA EDUKACYJNE OGÓLNOLEKARSKIE 
I STOMATOLOGICZNE
DELEGATURA WROCŁAW
rok 2018
– konferencje ogólnolekarskie: 25
– szkolenia stomatologiczne: 11, w  tym 2 zdarzenia w  formie 

warsztatów
– warsztaty psychologiczne i ratunkowe: 29
rok 2019
– konferencje ogólnolekarskie: 17 »
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– szkolenia stomatologiczne: 14, w  tym 3 zdarzenia w  formie 
warsztatów

– warsztaty psychologiczne i ratunkowe: 32
rok 2020
– konferencje ogólnolekarskie: 10
– szkolenia stomatologiczne: 7, w tym 2 zdarzenia w formie warsz-

tatów
– warsztaty psychologiczne i ratunkowe: 14
rok 2021
– konferencje ogólnolekarskie: 18
– szkolenia stomatologiczne: 11
– warsztaty psychologiczne i ratunkowe: 6
DELEGATURY TERENOWE (lata 2018-2021)
Delegatura Wałbrzyska: 43 szkolenia
Delegatura Jeleniogórska: 12 szkoleń
Delegatura Legnicka: 5 szkoleń

Od 2015 r. systematyczne 2 razy w roku organizowany jest w ści-
słej współpracy z  Firmą POZYTRON kurs „Ochrona radiologiczna 
pacjenta”, przeznaczony dla wszystkich lekarzy i  lekarzy denty-
stów, którzy wykonują badania oraz zabiegi lecznicze z  wyko-
rzystaniem promieniowania jonizującego. Szkolenie przeprowa-
dzane jest zgodnie z  programem określonym w  rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 884). Ko-
misja Kształcenia DRL dofinansowuje udział lekarzowi członkowi 
DIL koszt egzaminu.

Na uwagę zasługuje również fakt nawiązania w pierwszej poło-
wie 2021 r. współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego 
w  zakresie współorganizowania szkoleń, do których rekrutację 
prowadziła zarówno nasza komisja, jak i ośrodek, a koszty organi-
zacji ponoszone były wspólnie. Udało się zorganizować dwa zda-
rzenia edukacyjne (konferencja  „COVID-19 – następstwa, powikła-
nia wczesne i  odległe” oraz „Szczepienia dorosłych w  praktyce”), 
w  których wzięło udział prawie 500 osób (w  tym połowa spoza 
DIL). W  październiku 2021 r. wiceprezes NRL Artur Drobniak wy-
stosował do okręgowych izb lekarskich pismo proponujące współ-
pracę w zakresie organizacji szkoleń cieszących się największą po-
pularnością, a  które byłyby współorganizowane przez okręgowe 
izby lekarskie i Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.

PUBLIKACJE NAUKOWE
W okresie sprawozdawczym wydano 14 publikacji naukowych:

•	Noworodek donoszony pacjentem lekarza POZ (B. Królak-Olej-
nik, 2018)

•	Noworodek – pacjent wielospecjalistyczny. Wybrane aspekty 
diagnostyki i terapii (M. Czyżewska, 2018)

•	Dziecko – jego zdrowie i jego środowisko z perspektywy konsul-
tanta i rezydenta (I. Pirogowicz, 2018)

•	Noworodek przedwcześnie urodzony pacjentem lekarza POZ (B. 
Królak-Olejnik, 2018)

•	Choroby odkleszczowe (K. Simon, S. Serafińska, 2018)
•	Dieta w chorobach przewodu pokarmowego u dzieci (E. Krze-

siek, 2018)
•	Medycyna podróży w teorii i praktyce (K. Simon, J. Janocha-Li-

twin, 2018)
•	Współczesna geriatria – „zauważ mnie...” (I. Pirogowicz, M. So-

bieszczańska, 2018)
•	Postępy i kontrowersje w farmakoterapii (D. Ksiądzyna, 2018)
•	Choroby odkleszczowe II edycja (K. Simon, S. Serafińska, 2019)
•	Zaawansowane choroby wątroby – patofizjologia, obraz klinicz-

ny i leczenie III edycja (K. Simon, M. Pazgan-Simon, 2019)
•	Współczesna geriatria – choroby otępienne (I. Pirogowicz, M. So-

bieszczańska, 2019)
•	Medycyna podróży w teorii i praktyce II edycja (K. Simon, J. Ja-

nocha-Litwin, 2019)
•	Szczepienia dorosłych w  praktyce (K. Simon, A. Szymanek-Pa-

sternak, 2020)

DOTACJE Z NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ
W  okresie sprawozdawczym komisja, zgodnie z  Uchwałą nr 

15/08/V NRL z dnia 19.09.2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia 
Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekar-
skiej oraz Uchwałą 186/19/P-VIII Prezydium NRL z dnia 5.09.2019 r. 
w sprawie określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawo-
dowego NIL oraz zasad przyznawania okręgowym izbom lekarskim 
dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego, 
występowała do ww. ośrodka z wnioskami o przyznanie dotacji na 
organizację doskonalenia zawodowego. Zgodnie z  uchwałą NRL 
dotacja może stanowić do 50% kosztów szkolenia i może obejmo-
wać następujące wydatki: honoraria dla wykładowców, promocję 
szkolenia, materiały szkoleniowe (publikacje) oraz wynajem sali. 
W okresie sprawozdawczym uzyskano dotacje w wysokości:
2018 33.048 PLN, 18 zdarzeń edukacyjnych (uchwała 17/18/P-

-VIII Prezydium NRL z 26.01.2018 i 76/18/P-VIII Prezydium 
NRL z 28.09.2018)

2019 31.712 PLN, 16 zdarzeń edukacyjnych (uchwała 20/19/P-
-VIII Prezydium NRL z 24.01.2019 i 132/19/P-VIII Prezydium 
NRL z 27.06.2019)

2020 47.967 PLN, 24 zdarzenia edukacyjne (uchwała 21/20/P-VIII 
Prezydium NRL z 30.01.2020 i 110/20/P-VIII Prezydium NRL 
z 3.09.2020)

2021 70.450 PLN, 33 zdarzenia edukacyjne (uchwała 1110/20/P-
-VIII Prezydium NRL z 3.09.2020, 3/21/P-VIII Prezydium NRL 
z  15.01.2021, 59/21/P-VIII Prezydium NRL z  14.05.2021, 
107/21/P-VIII Prezydium NRL z 2.09.2021)

KURS SPECJALIZACYJNY Z ZAKRESU PRAWA MEDYCZNEGO
Od 2016 r. Komisja Kształcenia DRL organizuje kurs specjalizacyjny 
jednolity dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się we-
dług modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych 
po 1.10.2014) w  zakresie prawa medycznego, którego kierow-
nikiem naukowym jest dr hab. n. pr. Agata Wnukiewicz-Kozłow-
ska, kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego 
i  Bioetyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kurs corocznie uzyskuje 
akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
i w całości jest finansowany ze środków Komisji Kształcenia. Ogó-
łem udział w kursie w okresie sprawozdawczym wzięło 1.910 osób, 
w tym 525 członków DIL. W związku z dużym zainteresowaniem 
naszym kursem i bardzo dobrymi opiniami merytoryczno-organi-
zacyjnymi (po każdym kursie przeprowadzana jest ankieta ewalu-
acyjna) od 2020 r. organizowane są w roku kalendarzowym dwie 
tury szkolenia.

OBOWIĄZEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w  sprawie sposobów dopeł-
nienia obowiązku doskonalenia zawodowego z dnia 6.10.2004 r. 
(Dz.U. z 2004 r. nr 231 poz. 2326 ze zm.) określa sposób dopełnie-
nia ww. obowiązku oraz liczbę punktów edukacyjnych odpowia-
dającą poszczególnym formom doskonalenia zawodowego. Od 
dnia wejścia w życie wymienionych przepisów w poszczególnych 
okresach rozliczeniowych obowiązku dopełniło:
I okres rozliczone zostały 2.722 osoby, spośród których obowiąz-

ku doskonalenia zawodowego dopełniło 2.036 osób,
II okres rozliczonych zostało 590 osób, spośród których obowiąz-

ku doskonalenia zawodowego dopełniło 328 osób,
III okres rozliczonych zostało 151 osób, spośród których obowiąz-

ku doskonalenia zawodowego dopełniło 113 osób,
IV okres rozliczonych zostało 39 osób, spośród których obowiązku 

doskonalenia zawodowego dopełniło 28 osób.

REJESTR PODMIOTÓW SZKOLĄCYCH
W  okresie sprawozdawczym zarejestrowano następującą liczbę 
nowych podmiotów szkolących:
2018 – 6 podmiotów,
2019 – 4 podmioty,
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2020 – 2 podmioty,
2021 – 6 podmiotów.

Ogółem w rejestrze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej jest zarejestro-
wanych 137 podmiotów, które organizują zdarzenia edukacyjne 
w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

W imieniu własnym oraz Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dziękuję ser-
decznie Koleżankom i Kolegom, P.T. członkom Komisji Kształcenia 
DRL, za dotychczasową współpracę, nieoceniony wkład w  rozwój 

naszej komisji, za profesjonalizm. Dzięki Państwa pomysłom i inicja-
tywom udało się poszerzyć zakres działania naszej komórki, co znaj-
duje przede wszystkim odzwierciedlenie w  ilości organizowanych 
zdarzeń edukacyjnych i liczbie członków DIL starających się o różne-
go rodzaju wsparcie finansowe ustawicznego kształcenia. 

Na podkreślenie zasługuje organizacja szkoleń w  nowej dla 
nas formie on-line. Ze wstępnych statystyk wynika, iż właśnie ta 
forma szkolenia cieszy się największym zainteresowaniem wśród 
naszych lekarzy oraz członków innych izb lekarskich w Polsce. ■

W  okresie sprawozdawczym komisji prze-
wodniczyła lek. Bożena Kaniak.

Głównym celem pracy komisji jest udzie-
lanie pomocy najbardziej potrzebującym 
Koleżankom i  Kolegom poprzez przyzna-
wanie zapomóg pieniężnych. Pomoc ze 
strony komisji nie ograniczała się wyłącznie 
do sfery finansowej, ale również dotyczyła 
innych form, takich jak: hospitalizacja, do-
stęp do leków lub urządzeń medycznych 
czy rehabilitacji.

Wnioski o  przyznanie zapomogi obej-
mowały następujące przypadki:
•	choroby (w większości nowotworowe),
•	zachorowania na COVID-19,
•	pomoc rodzicom samotnie wychowują-

cy dzieci na skutek śmierci lekarza,
•	pomoc osobom po wypadkach wyma-

gających rehabilitacji oraz opieki me-
dycznej i pielęgniarskiej,

•	wsparcie emerytów i rencistów posiada-
jących niskie dochody,

•	pomoc młodym lekarzom: bezrobocie, 
niskie wynagrodzenia stażystów, staży-
ści bez świadczeń stypendialnych.
Zgodnie z Uchwałą DRL nr 84/2002 z dnia 

12.09.2002 r. oraz Uchwałą nr 135/2010 
DRL z  dnia 27.05.2010 r. przyznawane są 
odprawy pośmiertne przysługujące rodzi-
nie zmarłego lekarza, członka DIL, tj. mał-
żonkowi lub innemu członkowi rodziny 
spełniającemu warunki wymagane do uzy-
skania renty rodzinnej, w  myśl przepisów 
Ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (Dz.U. nr 162 poz. 1118 ze zm.).

Od września 2019 r. komisja częściowo 
refundacje zakup szczepionek dla dzieci 
lekarzy i  lekarzy dentystów (Uchwała DRL 
nr 102/2019 z  dnia 26.09.2019 w  sprawie 
regulaminu przyznawania dofinansowania 
szczepień dzieci lekarzy i  lekarzy denty-
stów DIL). Wysokość dofinansowania wy-
nosi maksymalnie 500 PLN brutto na każde 
dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia 

i przysługuje jeden raz w roku kalendarzo-
wym. Kryteria przyznawania dofinansowa-
nia to: kryterium dochodowe, liczba dzieci 
oraz fakt samotnego wychowywania dzieci.

Wydatki Komisji Socjalnej i  ds. Lekarzy 
Seniorów DRL w  poszczególnych latach 
okresu sprawozdawczego kształtowały się 
następująco:
rok 2018:
– przyznano 107 zapomóg na łączną kwo-

tę 335.000 PLN,
– odmownie rozpatrzono 4 wnioski o  za-

pomogę,
– przyznano 12 odpraw pośmiertnych na 

łączną kwotę 12.000 PLN.
rok 2019:
– przyznano 106 zapomóg na łączną kwo-

tę 334.000 PLN,
– odmownie rozpatrzono 1 wniosek o za-

pomogę,
– przyznano 28 odpraw pośmiertnych na 

łączną kwotę 28.000 PLN,
– przyznano 29 dofinansowań szczepień 

dzieci na łączną kwotę 18.375 PLN.
rok 2020:
– przyznano 124 zapomóg na łączną kwo-

tę 351.500 PLN,
– odmownie rozpatrzono 11 wniosków 

o zapomogę,
– przyznano 16 odpraw pośmiertnych na 

łączną kwotę 16.000 PLN,
– przyznano 49 dofinansowań szczepień 

dzieci na łączną kwotę 35.500 PLN,
– zakup środków ochronnych w  związku 

z pandemią 47.200 PLN.
rok 2021:
– przyznano 152 zapomogi na łączną kwo-

tę 475.000 PLN,
– odmownie rozpatrzono 5 wniosków 

o zapomogę,
– przyznano 30 odpraw pośmiertnych na 

łączną kwotę 30.000 PLN,
– przyznano 40 dofinansowań szczepień 

dzieci na łączną kwotę 30.044 PLN.

Corocznie komisja wydatkuje wszystkie 
środki pieniężne przyznane w  budżecie 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. W listopadzie 
2021 komisja wystąpiła do Prezydium DRL 
o przyznanie dodatkowych środków w wy-
sokości 25.000 PLN.

Lata 2020-2021 były okresem wyjątko-
wym. W marcu 2020 r. Światowa Organizacja 
Zdrowia uznała chorobę zakaźną COVID-19, 
wywoływaną koronawirusem SARS-CoV-2, 
za pandemię. W  związku z  szybko rozprze-
strzeniającą się chorobą wielu lekarzy i  le-
karzy dentystów zmuszonych było zawiesić 
swoją działalność lekarską. Komisja wspierała 
również finansowo członków DIL, którzy za-
chorowali na COVID-19. Zgodnie z  Uchwałą 
nr 48/2020 DRL z dnia 30.04.2020 r. w sprawie 
sfinansowania zakupu środków ochrony in-
dywidualnej dla lekarzy i  lekarzy dentystów, 
komisja przeznaczyła ze swoich środków 
kwotę 47.200 PLN, która na mocy umowy 
z  3.08.2020 r. została przekazana jako daro-
wizna dla Fundacji Lekarze Lekarzom (z prze-
znaczeniem na zakup środków ochronnych 
dla lekarzy i  lekarzy dentystów). Na skutek 
rozmów przedstawicieli Naczelnej Rady 
Lekarskiej z  resortem zdrowia od stycznia 
2021  r. minister zdrowia może wnioskować 
o  przyznanie przez prezesa rady ministrów 
rent specjalnych owdowiałym i osieroconym 
członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z po-
wodu COVID-19 (na podstawie art. 82 ust. 1 
ustawy z  dnia 17 grudnia 1998 r. o  emery-
turach i  rentach z  funduszu ubezpieczeń 
społecznych), przy czym zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem 
zawodu. Do Naczelnej Rady Lekarskiej wy-
stosowano 11 wniosków złożonych przez 
rodziny zmarłych lekarzy członków DIL, które 
zostały rozpatrzone pozytywnie przez preze-
sa rady ministrów. Wysokość świadczenia wy-
nosi 2.000 PLN przez okres 2 lat.

Komisja ściśle współpracuje z Kołem Le-
karzy Seniorów, w  którego posiedzeniach 
niejednokrotnie uczestniczy przewodni-
cząca komisji.

Serdecznie dziękuję Kolegom i Koleżan-
kom za dotychczasową pracę na rzecz Ko-
misji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów DRL 
za ich ogromne zaangażowanie, okazaną 
życzliwość i serce.

Życzę dalszych aktywnych działań na rzecz 
środowiska lekarskiego. ■

Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów 

Bożena Kaniak – wiceprezes DRL,  
przewodnicząca Delegatury Wrocławskiej DIL
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Komisja Etyki w  okresie sprawozdawczym prowadziła działa-
nia pod przewodnictwem dr. n. med. Jakuba Trnki. Członkami 
Komisji Etyki Lekarskiej VIII kadencji byli: lek. Aleksander Błasz-
czyk, lek. Ryszard Jadach, prof. dr hab. Michał Jeleń, dr n. med. 
Urszula Kanaffa-Kilijańska, dr n. med. Marta Pilak, lek. dent. Bar-
bara Polek, lek. dent. Iwona Świętkowska, prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Wojnar, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki oraz  
dr n. med. Franciszek Zawiślak.

Komisja Etyki działała zgodnie z przepisami Ustawy o izbach 
lekarskich z  dnia 2 grudnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. 
2021 poz. 1342), Ustawy o zawodach lekarza i  lekarza denty-
sty z dnia 5 grudnia 1996 roku (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 
790 ze zmianami) oraz zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej. Do 
głównych zadań Komisji Etyki należy przede wszystkim spra-
wowanie nadzoru nad należytym i  sumiennym wykonywa-
niem zawodu lekarza. Jej celem jest krzewienie i propagowa-
nie w środowisku lekarskim ogólnych zasad etyki i dentologii 
zawodu lekarza. 

W  okresie sprawozdawczym, tj. VIII kadencji Komisja Etyki 
spotkała się: w 2018 roku – 8 razy, w 2019 roku – 11 razy. Rok 
2020 ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 nie był łatwy 
oraz nie sprzyjał organizowaniu zgromadzeń. Przewodniczący 
Komisji Etyki Lekarskiej podjął decyzję o ograniczeniu spotkań 
komisji, aby zminimalizować ryzyko zakażeń. W  gazecie „Me-
dium” została podana informacja o dniach i porach pełnienia 
przez przewodniczącego Komisji Etyki Lekarskiej dyżurów 
w ramach pracy komisji. W roku 2021 powoli przywrócone zo-
stały posiedzenia stacjonarne. Odbyło się 5 posiedzeń Komisji 
Etyki Lekarskiej. Warto podkreślić, że bez względu na formę po-
siedzeń oraz stopień epidemii, Komisja Etyki Lekarskiej wszyst-
kie sprawy rozpatrywała na bieżąco.

W  minionym okresie do Komisji Etyki Lekarskiej wpływały 
głównie skargi pacjentów na pracę lekarzy oraz skargi lekarzy 
na sytuacje konfliktowe z udziałem innych lekarzy. Każdą z tych 
spraw poddawano dokładnej analizie. Często obie strony kon-

fliktu były zapraszane na posiedzenia komisji, dzięki czemu 
w wielu przypadkach udało się doprowadzić do kompromisu. 
Wielokrotnie konflikty wynikały nie ze złej woli, ale z nieprawi-
dłowych relacji interpersonalnych lekarz – pacjent oraz lekarz 
– lekarz. Zakres zgłaszanych skarg był szeroki. Począwszy od 
publicznego wypowiadania negatywnych opinii na temat le-
karzy bądź środowiska medycznego, poprzez nieregulowane 
roszczenia finansowe, aż po podejrzenia o  nagrywania wizyt 
wbrew własnej woli. W niektórych przypadkach rażącego naru-
szenia zasad etyki zawodowej sprawy dotyczące lekarzy prze-
kazywane były Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności 
Zawodowej DIL i/lub Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej. 
Jedna ze spraw została przekazana do Komisji Etyki Naczelnej 
Rady Lekarskiej, ponieważ z przyczyn formalnych Komisja Etyki 
DRL nie mogła zająć stanowiska w sprawie. W tym przypadku 
członkowie Komisji Etyki DRL pozostawali w relacjach służbo-
wych bądź osobistych z osobą, na którą wpłynęło doniesienie. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym członkowie Komisji Etyki 
Lekarskiej zapoznali się z ciekawym wykładem prof. Pawła Łukowa 
nt. „ Etyki protestu”, dyskutując na temat form i granic protestów 
lekarskich. Członkowie komisji dyskutowali również aspekty teo-
retyczne i praktyczne wybranych artykułów kodeksu, szczególnie 
rozpatrując art. 73 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Takie dyskusje i opinie 
przeprowadzano na prośbę Komisji Etyki Naczelnej Izby Lekarskiej.

Na skutek złożonej skargi na lekarza analizowano zastoso-
wanie art. 58 Kodeksu Etyki Lekarskiej, mówiącego, że: „Lekarz 
powinien odnosić się z należytym szacunkiem i w sposób kul-
turalny do personelu medycznego i pomocniczego. Powinien 
jednak pamiętać, że jedynie on ma prawo podejmowania de-
cyzji związanych z przeprowadzonym przez niego leczeniem”. 

Przewodniczący i niektórzy członkowie Komisji Etyki Lekar-
skiej brali udział w  konferencjach i  szkoleniach związanych 
z  szeroko pojętą etyką lekarską. Wiedzę zdobytą podczas 
uczestnictwa w wyżej wymienionych wydarzeniach przekazy-
wano członkom Komisji Etyki Lekarskiej. 

Komisja Etyki Lekarskiej przekazała środki finansowe na 
ufundowanie tablicy upamiętniającej prof. dr. hab. n. med. Bo-
lesława Popielskiego, nestora polskiej medycyny sądowej. Pro-
fesor w swojej działalności naukowej i dydaktycznej zajmował 
się problematyką etyki lekarskiej. 

Wszystkie zadania zostały zrealizowane dzięki zaangażowa-
niu członków komisji. Jako przewodniczący serdecznie dzię-
kuję Koleżankom i Kolegom za konstruktywną, owocną i miłą 
współpracę podczas mijającej kadencji. ■

Komisja Etyki DRL
Jakub Trnka  
– przewodniczący Komisji Etyki DRL

W  VIII kadencji w  latach 2018-2022 
Komisja Bioetyczna odbyła łącznie 45 
spotkań. Z  powodu COVID-19 część 
z nich miała charakter hybrydowy.

W  okresie sprawozdawczym Komisja 
Bioetyczna wydała pozytywne opinie 
dotyczące:
•	174 nowych projektów badań klinicz-

nych,

•	892 poprawek do prowadzonych pro-
jektów badań klinicznych,

•	1137 ośrodków prowadzących bada-
nia kliniczne 

•	18 badań nieinterwencyjnych obser-
wacyjnych,

•	3 badań nieinterwencyjnych retro-
spektywnych

•	8 przewodów doktorskich,

•	11 kuracji niestandardowych,
•	21 badań obserwacyjnych z  dodatko-

wymi procedurami diagnostycznymi;
•	3 medycznych eksperymentów leczni-

czych
•	2 przewodów habilitacyjnych,
•	1 przewodu magisterskiego,
•	2 prac naukowych.

Komisja Bioetyczna dokonała regu-
larnej analizy dokumentacji wszystkich 
eksperymentów medycznych do niej 
kierowanych, wraz z raportami o niespo-
dziewanych ciężkich zdarzeniach niepo-
żądanych u  pacjentów biorących udział 
w badaniu. ■

Komisja Bioetyczna
Włodzimierz Bednorz  
– przewodniczący Komisji Bioetycznej
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Komisja Legislacyjna DRL działa w  oparciu o  Regulamin Komisji 
zatwierdzony przez Dolnośląską Radę Lekarską uchwałą nr 9/2006 
z 12 stycznia 2006 r.

Komisja liczy obecnie 7 członków (uchwała DRL nr 64/2018 
i 115/2018).

W spotkaniach uczestniczą regularnie: lek. Halina Nawrocka, lek. 
Leszek Pałka, dr n. med. Wojciech Sulka który pełni funkcję prze-
wodniczącego Komisji Legislacyjnej DRL oraz mec. Monika Huber-
-Lisowska – radca prawny DIL. Pozostali członkowie komisji m.in. 
lek. Michał Pardel uczestniczą w  posiedzeniach w  miarę swoich 
możliwości czasowych.

Komisja Legislacyjna, to jedyna Komisja Dolnośląskiej Rady Le-
karskiej, która spotyka się regularnie co 2 tygodnie.

Ta nadzwyczajna cykliczność spotkań, w stosunku do innych ko-
misji DRL, wymuszona jest ilością i częstotliwością napływających 
do izby projektów nowych lub nowelizowanych aktów prawnych, 
a także koniecznością ich szybkiego zaopiniowania.

W stosunku do lat poprzednich, projekty aktów prawnych do-
starczane są pocztą elektroniczną na skrzynkę każdego z  człon-
ków komisji. Dzięki temu zminimalizowaliśmy koszty wysyłki 
projektów w  formie papierowej (pocztą tradycyjną). Taka forma 
otrzymywania projektów w zasadniczy sposób zmieniła także pro-
cedowanie podczas posiedzeń komisji.

Zapoznani z przedstawionymi projektami aktów prawnych człon-
kowie Komisji Legislacyjnej DRL podczas posiedzenia komisji 
przedstawiają swoje uwagi, przemyślenia i  opinie i  wybierają 
podczas dyskusji, zdaniem członków, optymalny kształt opinii do 
przedstawionego projektu.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 89 posiedzeń Komisji Le-
gislacyjnej DRL. W  okresie sprawozdawczym komisja opiniowała 
i wniosła uwagi do ponad 548 projektów aktów prawnych przed-
stawionych do konsultacji społecznych przez Marszałka Sejmu, 
Ministra Zdrowia, Ministra Finansów, Narodowy Fundusz Zdrowia, 
Naczelną Radę Lekarską. 

Komisja opiniowała także, projekty aktów prawnych stanowiących 
realizację obowiązków wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. 

Najważniejsze projekty aktów prawnych, opiniowane przez Ko-
misję Legislacyjną DRL w okresie sprawozdawczym dotyczyły: izb 
lekarskich, ochrony zdrowia psychicznego, zwalczania narkoma-
nii, świadczeń pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego w  razie 
choroby i macierzyństwa, refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz-
nych, Państwowego Ratownictwa Medycznego, refundacji leków, 
recept lekarskich, prawa farmaceutycznego, zasad finansowania 
sieci szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej, programów pilota-
żowych w zakresie kompleksowej opieki zdrowotnej nad pacjen-
tem, opieki onkologicznej, leczenia ostrej fazy udaru niedokrwien-
nego, świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia stomatologiczne-
go, kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, sposobu ogła-
szania o  postępowaniu w  sprawie zawarcia umów o  udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji, odpadów medycznych, zmian w kształceniu po-
dyplomowym lekarzy i  lekarzy dentystów, systemu informacji 
w  ochronie zdrowia, zwolnienia z  obowiązku prowadzenia ewi-

dencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych, wysokości wynagro-
dzenia zasadniczego dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów, 
cudzoziemców, budżetu na 2019, 2020, 2021, 2022 rok, zwolnień 
lekarskich w wersji elektronicznej, usług społecznych udzielanych 
przez centrum usług społecznych, standardów organizacyjnych 
opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej tera-
pii, zmian ustaw w związku z ochroną zdrowia i życia dzieci poczę-
tych metodą in vitro, kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wyda-
wania zawodnikom orzeczeń lekarskich o  stanie zdrowia, badań 
lekarskich osób ubiegających się o  uprawnienia do kierowania 
pojazdami i kierowców, zmian przepisów ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń gwaranto-
wanych z  zakresu opieki psychiatrycznej i  leczenia uzależnień, 
danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania 
w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykre-
śleń, skierowań wystawianych w  postaci elektronicznej w  Syste-
mie Informacji Medycznej, statutu Narodowego Funduszu Zdro-
wia, świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz 
sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotni-
czej, wdrażania rozwiązań e-zdrowia, wykazu nowych substancji 
psychoaktywnych, kodeksu branżowego dla sektora medycznego 
w sprawie RODO, dokumentu „Narodowy Plan dla Chorób Rzad-
kich”, szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywa-
nia, testowania i  dystrybucji komórek rozrodczych i  zarodków 
przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspo-
maganej prokreacji, zgłaszania dodatnich wyników badań w kie-
runku biologicznych czynników chorobotwórczych, orzekania 
o  potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego 
urlopu dla poratowania zdrowia, listy czynników alarmowych, re-
jestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz rapor-
tów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, zawodu ratow-
nika medycznego, świadczeń zdrowotnych kontraktowanych 
odrębnie, dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku, wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawo-
du lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, koordy-
nowanej opieki nad kobietą i dzieckiem – „Za życiem”, stwierdza-
nia, dokumentowania i  rejestracji zgonów, chorób zakaźnych 
powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub 
nadzoru epidemiologicznego, standardu organizacyjnego telepo-
rad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, programu pilota-
żowego opieki nad świadczeniobiorcą w  ramach sieci kardiolo-
gicznej, badań lekarskich i  psychologicznych osób ubiegających 
się o  wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pra-
cowników ochrony fizycznej, wykazu jednostek upoważnionych 
do przeprowadzenia badań materiałów i procesów technologicz-
nych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia, promo-
cji prozdrowotnych wyborów konsumentów, określenia warun-
ków zawierania i  realizacji umów o  udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych, stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, standardu 
organizacyjnego leczenia bólu w  warunkach ambulatoryjnych, 
wykazu szpitali i  innych jednostek służby zdrowia oraz »  

Komisja Legislacyjna DRL

Wojciech Sulka – przewodniczący Komisji Legislacyjnej DRL
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medycznych » instytutów badawczych uprawnionych do korzy-
stania ze zwolnienia od należności przywozowych, informacji 
udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, ochrony 
zdrowia psychicznego, ustalania ryczałtu systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wykazu 
świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego 
sposobu finansowania, warunków zawierania i  realizacji umów 
o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w  rodzaju: opieka psy-
chiatryczna i leczenie uzależnień, leczenie stomatologiczne, realiza-
cji umów w  rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – 
świadczenia wysokospecjalistyczne, uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europej-
skiej, świadczeń gwarantowanych z  zakresu POZ, zabezpieczenia 
źródeł promieniotwórczych, systemu ochrony zdrowia związanym 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wzo-
rów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń 
z  zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wzorów oświadczenia 
o braku konfliktu interesów dla członków Komisji Oceny Wniosków 
Inwestycyjnych, badań lekarskich pracowników, zakresu profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekar-
skich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, in-
strumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej w  związku  
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, limitu przyjęć na stu-
dia na kierunkach lekarskim i  lekarsko-dentystycznym, wysokości 
zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy denty-
stów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, szczegóło-
wych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz 
środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii CO-
VID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych, programu 
pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkolo-
gicznej, wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obser-
wację orzeczoną przez sąd, rodzajów zakresu dokumentacji me-
dycznej prowadzonej w  podmiotach leczniczych dla osób 
pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania, wykazu 
środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii CO-
VID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szcze-
gółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym, 
Funduszu Medycznego, sposobu i trybu finansowania leków przy-
sługującym bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży, warunków wy-
stępowania o  sporządzenie dokumentu elektronicznego potwier-
dzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, kosztów 
czynności transplantacyjnych, medycyny laboratoryjnej, standardu 
organizacyjnego, wysokości opłat za krew i  jej składniki w  2019, 
2020, 2021, 2022 roku, warunków zawierania i  realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu rzą-
dowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia 
dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”, zasad wynagradzania 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej za-
trudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników in-
nych jednostek, rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej, 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo me-
dyczne, standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach, informa-
cji gromadzonych w SEZOZ oraz sposobu i terminów przekazywa-
nia tych informacji, szkodliwych czynników biologicznych dla 
zdrowia w  środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 
zawodowo narażonych na te czynniki, Agencji Badań Medycznych, 
sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego leka-
rzy i lekarzy dentystów, przeprowadzania konkursu na niektóre sta-
nowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przed-
siębiorcą, obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu 
przeprowadzającego eksperyment medyczny, powierzenia wyko-
nywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP bez konieczności 
uzyskania zezwolenia na pracę, kwestii planowania rodziny, ochro-
ny płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży, 
wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo 
wykonywania zawodu lekarza dentysty, koordynowanej opieki nad 

kobietą i  dzieckiem – „Za życiem, stwierdzania, dokumentowania 
i  rejestracji zgonów, programu pilotażowego w  centrach zdrowia 
psychicznego, warunków wynagradzania za pracę pracowników 
podmiotów leczniczych działających w  formie jednostki budżeto-
wej, sposobu, trybu i  terminów występowania do NFZ oraz udo-
stępniania przez NFZ świadczeniobiorcy informacji o  prawie do 
świadczeń opieki zdrowotnej, medycznych czynności ratunkowych 
i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunko-
we, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, infor-
macji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifi-
kacji zawodowych w  zawodach regulowanych, minimalnych 
wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działal-
ność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, 
radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pa-
cjentom produktów radiofarmaceutycznych, leczenia szpitalnego, 
świadczeń wysokospecjalistycznych, Lekarskiego Egzaminu Końco-
wego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, postępo-
wania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, zapobiegania oraz zwal-
czania zakażeń i  chorób zakaźnych u  ludzi, rodzajów, zakresu 
i  wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej 
w podmiotach leczniczych, ogólnych chorób zakaźnych powodują-
cych powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w wa-
runkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego, programu pilotażowego opieki nad świad-
czeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, edukacji o zdrowiu 
i seksualności, warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne w  zakresie chemioterapia, podmiotów upraw-
nionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farma-
ceutycznych, wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego 
tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego 
Dawcy Przeszczepu”, dofinansowania informatyzacji świadczenio-
dawców POZ, szpitalnego oddziału ratunkowego, warunków 
umów o  udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych, 
oznaczenia systemu PRM oraz wymagań w zakresie umundurowa-
nia członków zespołów ratownictwa medycznego, chorób zawo-
dowych wywołanych COVID-19 u  osób wykonujących zawody 
medyczne, dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich, przeciwdziała-
nia narkomanii, badań klinicznych produktów leczniczych stoso-
wanych u ludzi, warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, pilotażowego 
programu leczenia dzieci i  młodzieży nałogowo używających no-
wych technologii, nadawania uprawnień inspektora ochrony radio-
logicznej, systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpi-
talnym oddziale ratunkowym, programu pilotażowego „Profilaktyka 
40 PLUS”, programu pilotażowego kompleksowej opieki specjali-
stycznej nad pacjentami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej, 
warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i daw-
ców krwi, limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekar-
sko-dentystycznym, specjalizacji w dziedzinach mających zastoso-
wanie w  ochronie zdrowia, jakości w  opiece zdrowotnej 
i  bezpieczeństwie pacjenta, metody zapobiegania grypie sezono-
wej w  sezonie 2021/2022, pilotażu przeglądów lekowych, świad-
czeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, ryczałtu sys-
temu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej, stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla 
studentów, skierowań wystawianych w  postaci elektronicznej 
w  SIM, sposobu i  procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej 
AOTMiT oraz wysokości opłaty za tę analizę, warunków i zawierania 
umów – opieka paliatywna i  hospicyjna, zasad stwierdzania zgo-
nów, harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania 
Zakażaniom HIV i  Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022-
2026, Krajowej Sieci Onkologicznej, priorytetów zdrowotnych, 
szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarza-
nego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywa-
nia tych danych do Systemu Informacji Medycznej, wzorów doku-
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mentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo 
wykonywania zawodu lekarza dentysty, kredytów na studia me-
dyczne, stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z za-
burzeniami psychicznymi, leczenia dzieci i dorosłych ze śpiączką, 
Komisji Bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Apelowaliśmy i  nadal to podtrzymujemy, by lekarze zaintereso-
wani legislacją, członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej zgłaszali 
się do pracy w Komisji Legislacyjnej DRL lub nadsyłali nam wszel-
kie uwagi dotyczące złego funkcjonowania systemu prawnego 
w ochronie zdrowia. ■

Okręgowa Komisja Wyborcza DIL

Małgorzata Niemiec – sekretarz DRL, przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej DIL

23 kwietnia 2018 roku odbyło się pierwsze, konstytucyjne posie-
dzenie Okręgowej Komisji Wyborczej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
we Wrocławiu, podczas którego dokonano wyboru przewodni-
czącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Okręgowej 
Komisji Wyborczej. W  okresie sprawozdawczym (VIII kadencji 
2018-2022) Okręgowa Komisja Wyborcza DIL pracowała pod prze-
wodnictwem lek. Małgorzaty Niemiec – sekretarz DRL, zastępcy 
przewodniczącego – lek. Józefa Luli (do dnia 27.01.2022 r.) Od dnia 
16.02.2022 r. funkcję zastępcy przewodniczącego pełnił dr hab. 
n. med. Andrzej Wojnar, prof. nadzw., oraz sekretarz – dr n. med. 
Dorota Radziszewska. Członkami Okręgowej Komisji Wyborczej 
VIII kadencji byli: lek. Jacek Chodorski, lek. Iwona Dattner-Hapon, 
lek. Patrycja Drozdek, dr n. med. Przemysław Janusz, lek. Ryszard 
Kępa, lek. Jacek Kolanko, lek. dent. Barbara Polek, lek. Katarzyna 
Prościak, dr hab. n. med. Andrzej Wojnar prof. nadzw.

1. Okręgowa Komisja Wyborcza Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
w  okresie sprawozdawczym, tj. VIII kadencji (lata 2018-2022) 
zorganizowała i przeprowadziła wybory:
•	na stanowiska funkcyjne Dolnośląskiej Rady Lekarskiej VIII ka-

dencji,
•	przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Okręgowego 

Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, 
•	zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-

dowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej,
•	przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Komisji Rewi-

zyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej,
•	uzupełniające na stanowisko zastępcy Okręgowego Rzeczni-

ka Odpowiedzialności Zawodowej DIL, 
•	wybory delegatów na Zjazd Delegatów DIL IX kadencji.

2. Okręgowa Komisja Wyborcza DIL w  okresie sprawozdawczym 
podjęła 175 uchwał.

3. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej DIL w  okresie 
sprawozdawczym podjęła  40 obwieszczeń.  

4. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej DIL w  okresie 
sprawozdawczym podjęła 112 zarządzeń.   

5. Do Okręgowej Komisji Wyborczej DIL w  okresie sprawoz-
dawczym wpłynęło 29 zarządzeń prezesa Dolnośląskiej 
Rady Lekarskiej.

6. Okręgowa Komisja Wyborcza przeprowadzała wybory delega-
tów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji 2022-2026. 30 listo-
pada 2021 r. zakończyła się pierwsza tura wyborów delegatów 
na OZL IX kadencji. Na 128 rejonów wyborczych w 26 nie zgło-
szono żadnego kandydata na delegata. Zakończono wybory 
w  102 rejonach wyborczych, w  których łącznie wybrano 248 
delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy.
Ponadto w kolejnej turze wyborów trwającej od 15 stycznia 2022 

roku, w  dwóch rejonach wyborczych K9.023 Lekarze w  Lwówku 
Śląskim – L oraz K9.064 Dentyści Krzyki 1 – D wybrano 4 delegatów 
na Okręgowy Zjazd Lekarzy. Daje nam to łącznie 252 delegatów na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy. 

Okręgowa Komisja Wyborcza DIL przeprowadzi wybory do orga-
nów izb lekarskich oraz na stanowiska w tych organach na okres 
IX kadencji, podczas XLI Zjazdu Delegatów DIL, który obędzie się 
2 kwietnia 2022 roku we Wrocławiu. 

Kończąc kadencję przewodniczącego Okręgowej Komisji Wy-
borczej DIL, pragnę złożyć serdeczne podziękowania członkom 
OKW DIL za owocną i miłą współpracę. ■

POMOC PRAWNA FINANSOWANA PRZEZ 
DOLNOŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ
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BASIŃSKI MORAWSKI KUCA SKOWRON

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

KONTAKT Z ADWOKATEM:
tel. (71) 722 42 85
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16

e-mail: office@legalskills.eu
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SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW DIL I KOMISJI PROBLEMOWYCH

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy  
i ds. Stażu Podyplomowego DRL

Małgorzata Niemiec – sekretarz DRL, przewodnicząca Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego DRL

Uchwałą nr 75/2018 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu 
z dnia 21.06.2018 r. zatwierdzono skład Komisji ds. Rejestracji Le-
karzy i ds. Stażu Podyplomowego. 

Przewodniczącą komisji została wybrana lek. Małgorzata Niemiec 
– sekretarz DRL. Członkowie komisji to: dr n. med. Urszula Kanaffa-Ki-
lijańska, lek. Bożena Kaniak, lek. Ryszard Kępa, lek. dent. Barbara Po-
lek, dr n. med. Dorota Radziszewska, lek. dent. Iwona Świętkowska.

Do zadań Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowe-
go należy:
1. sprawdzanie formalnej poprawności wniosków, przyjmowanie 

oświadczeń oraz sprawdzanie kompletności dokumentów, 
2. przeprowadzanie postępowania w  sprawie uznania formal-

nych kwalifikacji lekarza i kwalifikacji w zakresie specjalności 
lekarskich i lekarsko-dentystycznych,

3. potwierdzanie formalnych kwalifikacji lekarza będącego 
członkiem danej okręgowej izby lekarskiej albo którego dane 
znajdują się w ewidencji lub archiwum akt osobowych i posia-
dającego kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia odbyte-
go na obszarze RP, 

4. opiniowanie wniosków lekarzy cudzoziemców ubiegających 
się o prawo wykonywania zawodu na terenie DIL, 

5. przeprowadzanie w  uzasadnionych przypadkach rozmowy 
z lekarzem mającej na celu uzyskanie niezbędnej informacji,

6. przedstawianie stanowiska komisji Dolnośląskiej Radzie Lekar-
skiej,

7. sprawowanie w imieniu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej nadzoru 
nad:
•	prawidłowością prowadzenia rejestru lekarzy i  jego aktuali-

zacji we współpracy z Centralnym Rejestrem, 
•	zabezpieczeniem danych zawartych w rejestrze,
•	wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających 

do wykonywania zawodu i ich aktualizacji,
•	prowadzeniem zbioru akt osobowych i archiwum lekarzy,
•	wydawaniem zaświadczeń lekarzom, lekarzom dentystom 

niezbędnych przy ubieganiu się o  pracę w  państwach Unii 
Europejskiej,

8. współdziałanie z  innymi komisjami Dolnośląskiej Rady Lekar-
skiej oraz Komisją Organizacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej,

9. współdziałanie z  komisjami ds. rejestracji i  organami innych 
okręgowych izb lekarskich,

10. prowadzenie z  upoważnienia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
korespondencji z organami centralnej i terenowej administra-
cji rządowej, administracji samorządowej, szkołami wyższymi, 
zakładami opieki zdrowotnej w  sprawach dot. przyznawania 
prawa wykonywania zawodu i prowadzenia rejestru lekarzy,

11. opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpis na 
listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży pody-
plomowych, 

12. wskazanie miejsca odbywania stażu podyplomowego dla le-
karzy, którzy zgłosili się do DIL i otrzymali prawo wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu pody-
plomowego i przedstawienie stanowiska komisji Dolnośląskiej 
Radzie Lekarskiej w celu podjęcia stosownej uchwały,

13. powiadomienie urzędu marszałkowskiego o ilości lekarzy, leka-
rzy dentystów stażystów rozpoczynających staż podyplomowy,

14. powiadomienie jednostek o  ilości lekarzy, lekarzy dentystów 
skierowanych na staż podyplomowy.

W  okresie od 21.06.2018 do 28.02.2022 r. Komisja ds. Rejestracji 
Lekarzy i  ds. Stażu Podyplomowego zaopiniowała następujące 
wnioski: 
1. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, le-

karza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego – 1777,
2. w  sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego – cu-
dzoziemcy – 167,

3.  w  sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, 
lekarza dentysty po stażu podyplomowym – 1643,

4. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, le-
karza dentysty – cudzoziemcy – 137,

5. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, le-
karza dentysty – po uzyskaniu obywatelstwa polskiego – 47,

6. w  sprawie wpisania na listę członków DIL, wpisu do rejestru 
i wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywa-
nia zawodu lekarza, lekarza dentysty – w związku z podjęciem 
wykonywania zawodu na obszarze RP – przeniesienie z  ewi-
dencji lekarzy – 7,

7. w sprawie wpisania lekarzy, lekarzy dentystów na listę człon-
ków DIL i wpisu do rejestru w związku z przeniesieniem z innej 
okręgowej izby lekarskiej  – 284,

8. w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego 
z przerwą w wykonywania zawodu lekarza i  lekarza denty-
sty – 8,

9. w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu le-
karza, lekarza dentysty – 55,

10.  w  sprawie uznania formalnych kwalifikacji lekarza, lekarza 
dentysty wpisania na listę członków DIL i wydanie prawa wy-
konywania zawodu  – 11,

11.  w  sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, 
lekarza dentysty na podstawie decyzji Ministra Zdrowia – 59,

12.  inne uchwały – 20.

Ogółem zaopiniowano 4215 wniosków. 

W okresie 8.2018 r. do 2.2022 r. na staż podyplomowy skierowa-
no 1960 stażystów, w tym 1561 lekarzy i 399 lekarzy dentystów.

W wymienionym okresie 557 lekarzy i lekarzy dentystów człon-
ków DIL złożyło podania o zaświadczenia niezbędne przy ubiega-
niu się o pracę w państwach Unii Europejskiej.

Ogółem wydano 625 zaświadczeń dla lekarzy i  lekarzy denty-
stów takich jak: 
– zaświadczenie o posiadaniu formalnych kwalifikacji, 
– zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania zawodu, 
– zaświadczenie o postawie etycznej,
– zaświadczenie o okresie zatrudnienia,
– zaświadczenie dla lekarzy którzy ukończyli studia poza obsza-

rem Unii Europejskiej, 
– zaświadczenie o  równorzędności tytułu lekarza stomatologa 

z tytułem lekarza dentysty, 
– zaświadczenia o równorzędności specjalizacji. ■



27 M EDIUM kwiecień 2022

Komisja Specjalna Dolnośląskiej Rady Le-
karskiej we Wrocławiu działa na podstawie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 
3.11.2011 r. w  sprawie trybu powoływa-
nia i  sposobu działania komisji orzekającej 
w  przedmiocie niezdolności lekarza do 
wykonywania zawodu albo ograniczenia 
w wykonywaniu ściśle określonych czynno-
ści medycznych oraz trybu orzekania o nie-
zdolności do wykonywania zawodu lekarza 
albo ograniczenia w  wykonywaniu ściśle 

określonych czynności medycznych i  jest 
powołana dla oceny zdolności do wykony-
wania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

Przewodniczącą Komisji Specjalnej 
jest lek. Iwona Dattner-Hapon powołana 
uchwałą Dolnośląskiej Rady Lekarskiej nr 
42/2018 z dnia 10.05.2018 r.

Członkami komisji są lekarze wybierani 
w zależności od rozpatrywanej sprawy. Ko-
misja zbiera dokumentację, przeprowadza 
wywiady środowiskowe, bada lekarza oraz 

wypracowuje orzeczenie będące podstawą 
uchwał Dolnośląskiej Rady Lekarskiej doty-
czących możliwości wykonywania zawodu.

W okresie 10.05.2018 – 7.03.2022 r. człon-
kami komisji byli następujący lekarze: lek. 
Józefa Janowska, lek. Anna Krupa, dr n. med. 
Piotr Baranowski, lek. Marek Witkowski.

W  wymienionym okresie odbyło się 13 
posiedzeń Komisji Specjalnej, na których 
rozpatrywano: 5 spraw lekarzy i  3 sprawy 
lekarzy dentystów.

Komisja Specjalna złożyła do Dolnoślą-
skiej Rady Lekarskiej następujące wnioski:
•	o  zawieszenie prawa wykonywania za-

wodu lekarza,
•	o umorzenie postępowania,
•	o  odmowie uchylenia uchwały w  spra-

wie zawieszenia prawa wykonywania 
zawodu lekarza dentysty. ■

Komisja Specjalna DRL
powołana dla oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

Iwona Dattner-Hapon – przewodnicząca Komisji Specjalnej DRL

Komisja Współpracy Międzynarodowej DRL

Urszula Kanaffa-Kilijańska – przewodnicząca Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL
Komisja Współpracy Międzynarodowej DRL podczas VIII kadencji 
pracowała pod przewodnictwem dr n. med. Urszuli Kanaffy-Kili-
jańskiej. W skład komisji wchodziło 21 lekarzy i lekarzy dentystów.

Do głównych zadań Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL 
należy planowanie, organizowanie i  koordynowanie zagranicz-
nych kontaktów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Celem utrzymywa-
nia kontaktów z  zagranicznymi izbami lekarskimi jest integracja 
i wymiana doświadczeń oraz regulacji prawnych w dziedzinie me-
dycyny. Kolejnym zadaniem jest koordynowanie wyjazdów człon-
ków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej za granicę. 

Działania Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL skupia-
ły się na dwóch zasadniczych kierunkach, które wypracowano 
w  poprzednich latach działalności: tj. utrzymywaniu dobrych, 
przyjacielskich kontaktów z Saksońską Izbą Lekarską oraz wspar-
ciu lekarzy starających się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyj-
nego w Niemczech.

Pod przewodnictwem dr n. med. Urszuli Kanaffy-Kilijańskiej 
przedstawiciele komisji wzięli udział w  obchodach 28. Saksoń-
skiego Dnia Lekarza w Dreźnie, który odbył się 22 czerwca 2018 r. 
oraz 29. Saksońskiego Dnia Lekarza w  Dreźnie, który odbył się 
14 czerwca 2019 r. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL zorga-
nizowała pobyt stażowy na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu 
i była opiekunem lekarza dentysty polskiego pochodzenia z Wilna. 

Dolnośląska Rada Lekarska otrzymała zaproszenie na Międzynaro-
dową Konferencję Lekarzy mającą odbyć się we wrześniu 2020 roku 
w Druskiennikach, jednak z powodu pandemii została ona odwołana. 

Członkowie komisji brali udział w X Kongresie Polonii Medycznej 
i  zarazem III Światowym Zjeździe Lekarzy Polskich, który odbył 
się w Gdańsku w dniach 29 maja – 1 czerwca 2019 r. Wydarzenie 
zostało zorganizowane przez Federację Polonijnych Organizacji 
Medycznych, reprezentowaną przez dr. Janusza Kasinę ze Szwecji. 
Gospodarzem została Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. O me-

rytorykę wygłoszonych referatów zadbała prof. Maria Siemionow, 
która przewodniczyła Komitetowi Naukowemu kongresu. Polscy 
lekarze z całego świata wymieniali się doświadczeniami i pogląda-
mi na temat realiów w ochronie zdrowia oraz zastanawiali się, ja-
kie wyzwania stoją przed nimi. Tematem wiodącym kongresu był 
„Postęp techniczny w służbie medycyny”. Odbyły się także sesje na 
temat etyki i deontologii w pracy lekarza.

W dniach 27-28 września 2019 r. członkowie Komisji Współpracy 
Międzynarodowej uczestniczyli w  8. Polsko-Niemieckim Posie-
dzeniu w Dreźnie. Podczas posiedzenia prezes Dolnośląskiej Rady 
Lekarskiej dr. n. med. Paweł Wróblewski miał wykład nt. „Dolnoślą-
sko-saksońskiej współpracy transgranicznej w medycynie”, a dr n. 
med. Jakub Trnka – wykład pt. „Wielokulturowość i wielonarodo-
wość pacjentów w  aspekcie przestrzegania przez lekarzy zasad 
etyki lekarskiej”.

Rok 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną nie sprzyjał 
spotkaniom międzynarodowym. Planowane posiedzenie prezy-
diów Dolnośląskiej i  Saksońskiej Izby Lekarskiej, po wielokrotnej 
zmianie terminu, ostatecznie odbyło się w formie wideokonferencji. 

Rok 2021 również nie był łatwym czasem ze względu na pan-
demię wirusa SARS-CoV-2. VIII kadencję działalności Komisji 
Współpracy Międzynarodowej DRL zamknęła konferencja polsko-
-niemiecka. Na zaproszenie prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
dr. n. med. Pawła Wróblewskiego oraz przewodniczącej Komisji 
Współpracy Międzynarodowej dr n. med. Urszuli Kanaffy-Kilijań-
skiej mieliśmy przyjemność gościć w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej 
przedstawicieli Saksońskiej Izby Lekarskiej. Konferencja, która od-
była się w dniach 2-3 września 2021 roku, poświęcona była tema-
tom cyfryzacji w medycynie. 

W podsumowaniu należy podkreślić, że VIII kadencja, ze względu 
na sytuację związaną z pandemią, nie sprzyjała wyjazdom i organizo-
waniu zgromadzeń. Mimo obostrzeń Komisja Współpracy Międzyna-
rodowej DRL realizowała cele wyznaczone na lata 2018-2022. ■
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SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW DIL I KOMISJI PROBLEMOWYCH

W ciągu ostatnich czterech lat Komisja Hi-
storyczna Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu spotkała się ponad 20 razy. 
W ostatnich dwóch latach z powodu pan-
demii częściej na uroczystościach plene-
rowych. Komisja działała w  składzie: lek.
dent. Teresa Bujko, dr n. med. Urszula Choj-
nacka, dr Radość Gansiniec, profesorostwo 
Krystyna i Andrzej Gładyszowie, dr n. med. 
Dariusz Lewera, prof. dr hab. dr h.c. Bogdan 
Łazarkiewicz, dr Jan Lisowski, prof. dr hab. 
Jerzy Kołodziej, dr n. med. Ryszard Kacała, 
prof. dr hab. Maryla Krasnowska, dr n. med. 
Magdalena Mazurak, dr n. med. Zygmunt 
Pośpiech, dr Bogusław Makuch, dr hab. 
Andrzej Wojnar, dr hab. Krzysztof Wronecki. 

Komisja ściśle współpracowała z Oddzia-
łem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa 
Historii Medycyny i Farmacji (strona www.
pthmif.pl). Zjednała sobie wielu entuzja-
stów oraz sympatyków takich jak: dr Danu-
ta Nespiak, redaktor Aleksandra Solarewicz, 
dyrektor Klubu Muzyki i Literatury Ryszard 
Sławczyński, dr Małgorzata Jaszczuk-Sur-
ma, prof. dr hab. Edward Białek z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Zbigniew 
Rajchel, prof. dr hab. Andrzej Dżugaj, prof. 
dr hab. Janina Kwiatkowska-Korczak, dr 
hab. Bogumiła Szponar, dr n. med. Piotr Bil-
ski oraz dr Izabela Spielvogel z Opola. 

Członkowie komisji brali także regular-
nie udział w  spotkaniach Stowarzyszenia 
Lekarzy Dolnośląskich i  Wychowanków 
Medycyny Wrocławskiej, gdzie wspólnie 
organizowane były konkursy dla lekarzy 
poetów, konkursy pamiętnikarskie i wyjaz-
dy integracyjne m.in. do Lwowa. Spotkania 
członków Komisji Historycznej DRL odby-
wały się tradycyjnie w  sobotę raz w  mie-
siącu w  salonie Klubu Muzyki i  Literatury 
przy pl. Kościuszki 10, w ustalonych z góry 
na cały rok terminach. Stanowiły okazję do 
przedstawiania ciekawych referatów, jak 
również wymiany doświadczeń nabytych 
podczas prac badawczych z zakresu historii 
medycyny i nauk pokrewnych.

4 czerwca 2018 r. w  Oleśnicy członko-
wie Komisji Historycznej DRL uczestniczyli 
w  uroczystości patriotycznej pt. „Profesor 
Antoni Cieszyński – Człowiek Niepodległo-
ści”. Uroczystość została zorganizowana dla 
uczczenia pamięci profesora urodzonego 
tamże w  1882 r. Wykład o  prof. Antonim 
Cieszyńskim wygłosiła dr hab. n. med. Bar-
bara Bruziewicz-Mikłaszewska. Z  kolei 27 
września 2018 r. byliśmy świadkami nada-
nia Sali Kolumnowej w Dolnośląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim imienia płk. lek. Jerzego 

Woźniaka. Ponadto Komisja Historyczna 
DRL w latach 2018-2022 poparła i wsparła 
finansowo ideę wmurowania tablicy pa-
miątkowej poświęconej pamięci P.T. Tade-
usza Baranowskiego, Andrzeja Klisieckie-
go, Adriana Demianowskiego i  Bolesława 
Popielskiego.

W  100-lecie odzyskania Niepodległości 
na konferencji pt. ,,Lekarze w  walce o  nie-
podległą Ojczyznę” dr hab. n. med. Barbara 
Bruziewicz-Mikłaszewska wygłosiła referat 
przypominający sylwetki dwóch lekarzy 
obrońców Lwowa w 1918 r. Byli to prof. An-
toni Cieszyński lekarz i  ojciec polskiej sto-
matologii, o  którym pamięć w  sztafecie 
pokoleń trwa do dziś, a także prof. Lesław 
Węgrzynowski szef obrony sanitarnej Lwo-
wa w 1918 r., który 7 grudnia 2018 r. został 
uhonorowany przez Instytut Pamięci Naro-
dowej i wojewodę dolnośląskiego tablicz-
ką na grobie z  napisem „Ojczyzna swemu 
obrońcy” na cmentarzu przy ul. O. Bujwida 
we Wrocławiu.

W 2019 r. odbyło się 8 spotkań, na których 
prelegantami byli: dr Radość Gansiniec, dr 
Krzysztof Szmyd i  mgr Leszek Duszyński 
promujący książkę pt. „Nie, nie lękam się 
śmierci”. Prof. dr hab. Urszula Glensk gościła 
na spotkaniu w marcu i opisała losy małżeń-
stwa Hanny i  Ludwika Hirszfeldów w  swej 
książce: pt. „Hirszfeldowie. Zrozumieć krew”. 
Dr n. med. Dariusz Lewera w  kwietniu 
2019  r. z  okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin 
prof. dr. hab. Zbigniewa Rudkowskiego wy-
głosił referat pt. „Niełatwa droga ze Lwowa 
do Wrocławia”. 30 maja 2019 r.w Oratorium 
Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego 
spotkali się historycy medycyny, lekarze, li-
teraturoznawcy i filolodzy z okazji 10. rocz-
nicy śmierci prof. dr. hab. n. med. dr h.c. 
mult. Waldemara Kozuschka.

W czerwcu 2019 r. w rocznicę powołania 
Wrocławskiego Oddziau Polskiego Towa-
rzystwa Historii Medycyny i Farmacji przez 
prof. dr. hab. Zdzisława Wiktora odbyło się 
spotkanie Jemu poświęcone. Jego jedyny 
syn Tomasz Wiktor, inż. architekt, podaro-
wał nam drewniany stetoskop, którym po-
sługiwał się jego Ojciec. Dało to asumpt 
do ufundowania nagrody im. prof. Zdzi-
sława Wiktora w  postaci statuetki meta-
lowego stetoskopu, którego modelem był 
ten pamiątkowy drewniany. Pierwszą sta-
tuetkę „Wiktora” za upamiętnianie historii 
medycyny przyznaliśmy prof. dr. hab. n. 
med. dr. h.c. mult. Bogdanowi Łazarkiewi-
czowi z okazji Jubileuszu Jego 90. urodzin 
w  dniu 25 października 2019  r. Książka 

Bogdana Łazarkiewicza „Moja Akademia” 
jest jedną z  ciekawszych publikacji na 
temat naszej uczelni. Drugą statuetkę 
„Wiktora” otrzymał dr praw Leszek Barg, 
wieloletni dyrektor biblioteki AM we Wro-
cławiu, w imieniu którego dyplom i wyróż-
nienie odebrał syn inż. Adam Barg.

W  grudniu 2019 r. z  inspiracji członków 
Komisji Historycznej DRL pracownicy Cen-
trum Informacji Medycznej Uniwersytetu 
Medycznego zorganizowali wystawę po-
święconą 130. urodzinom i 40-leciu śmierci 
prof. Henryka Gorczyńskiego (1889-1979). 
Jego córka dr Krystyna Gorczyńska poda-
rowała pamiątki i  portret jednego z  twór-
ców powojennej stomatologii we Wrocła-
wiu. Kolejne „Wiktory” zostały przyznane 
w 2020 r. prof. dr. hab. Edmundowi Waszyń-
skiemu i prof. dr. hab. Zbigniewowi Domo-
sławskiemu, a w 2021 r. dr Ewie Bohdano-
wicz – jako pierwszej kobiecie i „strażniczce” 
pamięci o profesorostwie Hannie i Ludwiku 
Hirszfeldach. Przypomniano również oso-
bę dr. med. Stefana Ludwika Kuczyńskiego 
(1894-1969 r.), który od 1924  r. pracował 
w  Breslau jako absolwent tutejszego Wy-
działu Lekarskiego Uniwersytetu Fryderyka 
Wilhelma. Był powstańcem wielkopolskim, 
w czasie wojny aresztowany za działalność 
patriotyczną, a po 1945 r. został pierwszym 
prezesem Stowarzyszenia Lekarzy Dolno-
śląskich. Postaci dr. Stefana Kuczyńskiego 
i jego roli w odtworzeniu samorządu lekar-
skiego został poświęcony artykuł w  książ-
ce: „Aktywność polskich lekarzy w 20-leciu 
międzywojennym. W  100-lecie powstania 
izb lekarskich”, wyd. PAN, 2020 r. 

W Jubileuszowym 2020 Roku Profesorów 
Lwowskich, z inicjatywy Komisji Historycz-
nej DRL, Rada Miejska Wrocławia podjęła 
uchwałę nr XXVI/733/20 z dnia 17 września 
2020 r. o  nadaniu nazwy skwerowi przy 
ulicy Nowy Świat imienia Tadeusza Szczę-
snego Owińskiego (1904-1995). Od 9 maja 
1945 roku był wrocławskim pionierem 
i  twórcą powojennej stomatologii akade-
mickiej we Wrocławiu. Był uczniem prof. 
Antoniego Cieszyńskiego na Uniwersyte-
cie Jana Kazimierza we Lwowie. 

2 października 2020 roku została od-
słonięta tablica pamiątkowa poświęcona 
pierwszemu rektorowi AM — prof. Zyg-
muntowi Albertowi, który pierwszy pisał 
o  kaźni profesorów lwowskich zamordo-
wanych na Wzgórzach Wuleckich w  1941 
roku i  pielęgnował o  Nich pamięć. Odsło-
nięto również ufundowany przez IPN „Głaz 
Pamięci” poświęcony prof. Lesławowi Wę-
grzynowskiemu (1885-1956) w  kampusie 
przy ul. Wojciecha z  Brudzewa, którego 
imię w 2019 r. uroczyście nadano z  inicja-
tywy Kolegów z Wojskowej Izby Lekarskiej 
również parkowi wrocławskiemu między 
ulicą Grabiszyńską, Kolejową i Szpitalną. 

W  2021 r. pandemia pomieszała nam 
szyki, ale udało się w  lipcu uczestniczyć 
w Zabrzu w ceremonii odsłonięcia popier-

Komisja Historyczna DRL
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska  
– przewodnicząca Komisji Historycznej DRL



29 M EDIUM kwiecień 2022

sia prof. dr. hab. Tomasza Cieszyńskiego 
(1920-2010), odkrywcy przyżyciowego 
USG serca. 

Byliśmy również z  Koleżankami i  Kole-
gami ze Świdnicy w  Muzeum Gross-Rosen 
w Rogoźnicy by uczcić pamięć pomordowa-
nych i męczonych tam studentów i lekarzy. 

W 2021 r. ucieszyliśmy się wydaną książ-
ką pt. „Opowieści przesiane. O  medycynie 
z prof. Zbigniewem Rudkowskim rozmawia 
prof. Urszula Glensk”. Ta fascynująca książ-
ka będąca zapisem wywiadu prof. Urszuli 
Glensk z  prof. Zbigniewem Rudkowskim, 
wybitnym pediatrą, wakcynologiem i spe-
cjalistą chorób zakaźnych została wydana 
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu. Ponadto w 2021 r. 
ukazała się książka pani prof. dr hab. Hanny 
Marii Niżankowskiej pt. „Moje życie i  pra-
ca” opatrzona mottem Jej Mistrza prof. dr. 
hab. Witolda J. Kapuścińskiego, a w 2022 r. 
dofinansowana przez Komisję Historyczną 
DRL pt. „Aleksander Leszek Giermański Kli-
sze z przeszłości. Brzozów-Auschwitz-Pase-
walk-Wrocław”, wspomnienia wybitnego 
lekarza radiologa. 

We wrześniu 2021 r. odbyła się I  Ogól-
nopolska Konferencja Historyczna Izb 
Lekarskich w  Ustroniu zorganizowana 
przez Śląską Izbę Lekarską, na której tema-
tem wiodącym było „100-lecie Samorzą-

du Lekarskiego – środowisko medyczne 
w kształtowaniu Rzeczypospolitej”. Dr hab. 
n. med. Andrzej Wojnar wygłosił na tejże 
konferencji wykład o  doktorze Bolesławie 
Wieniawie-Długoszowskim. 

4 grudnia 2021 r. w dniu 95. urodzin pro-
fesor Janiny Kwiatkowskiej-Korczak odsło-
niliśmy tablicę Jej poświęconą w katedrze 
Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu. Wcześniej rów-
nież w obecności prof. Zbigniewa Rajchela 
odsłonięto tablicę w  katedrze Anatomii 
Prawidłowej UM we Wrocławiu Jemu po-
święcona.

2021 rok to 70. rocznica powstania Pol-
skiego Towarzystwa Stomatologicznego 
po likwidacji w 1951 r. izb lekarskich. Uro-
czystości jubileuszowe pod przewodnic-
twem prezydent PTS prof. dr hab. Marzeny 
Dominiak odbyły się w  listopadzie 2021  r.  
w Łodzi i uczestniczyli w nich nasi Koledzy 
stomatolodzy z Wrocławia.

 W  ostatnich 4 latach odeszli z  naszego 
grona: śp. prof. Wanda Wojtkiewicz-Rok, dr 
Jerzy B. Kos, prof. Gerwazy Świderski, dr n. 
med. Stanisław Solecki, dr Wojciech Sobol-
ski, dr Stefan Sot, dr Izabela Czajkowska, 
prof. Wacław Kornaszewski i dr Ewa Bohda-
nowicz. 20 lat temu w 2001 r. w historycz-
nym budynku stomatologii przy ul.  Anto-
niego Cieszyńskiego odsłonięto tablicę 

pamiątkową: tryptyk ku czci luminarzy sto-
matologii w Breslau i we Wrocławiu. 

Obecnie minęło 150 lat od pierwszej 
w  Prusach habilitacji stomatologicznej 
prof. Juliusa Brucka na Uniwersytecie 
w  Breslau i  100 lat od kiedy prezesem 
Śląskiej Arztekamer w Breslau był prof. dr 
hab. Carl Franz Maria Partsch (1855-1932), 
którego zabiegi operacyjne wdrażał we 
Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
prof. Antoni Cieszyński.

Tempus fugit! – pamiętajmy o  naszych 
profesorach, nauczycielach i  wychowaw-
cach. Przez ostatnie lata marzyliśmy o lekar-
skim historycznym zakątku pamięci zbiera-
jąc pamiątki ofiarowywane przez rodziny 
lekarskie. Obecnie wzorem Okręgowej Izby 
Lekarskiej w  Warszawie i  Śląskiej Izby Le-
karskiej w  Katowicach pragniemy powołać 
Ośrodek Pamięci i Dokumentacji Historycz-
nej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocła-
wiu. Chcemy pielęgnować pamięć o  tych, 
którzy odeszli – tak jak odchodzi w  prze-
szłość 5 kadencji Komisji Historycznej DRL. 

Bardzo dziękuję członkom i sympatykom 
Komisji Historycznej DRL, oraz współpra-
cującej z nami ponad 20 lat mgr Agniesz-
ce Jamroziak za bardzo dobrą współpra-
cę i  pomoc administracyjną, życzliwość 
i uśmiech. ■

W  maju 2018 r. Komisja Młodych Lekarzy 
DIL zorganizowała XXVII Ogólnopolską 
Konferencję Młodych Lekarzy. Wydarzenie 
to, pomimo już dość długiej tradycji, odby-
ło się we Wrocławiu po raz pierwszy. Choć 
brakowało nam doświadczenia w  przygo-
towywaniu tak dużego przedsięwzięcia, 
w  zgodnej opinii uczestników okazało się  
sukcesem, zarówno organizacyjnym jak 
i  merytorycznym. Motywem przewodnim 
konferencji były „Izby lekarskie – wczoraj, 
dziś, jutro”, a młodzi lekarze z całego kraju 
dyskutowali na temat roli i  dróg rozwoju 
samorządu lekarskiego. 

W  następnym roku delegacja członków 
komisji brała udział w kolejnej Konferencji 
Młodych Lekarzy, która tym razem odbyła 
się w Olsztynie. Niestety, z uwagi na sytu-
ację epidemiologiczną w kraju, było to jak 
dotąd ostatnie ogólnopolskie spotkanie.

Praca KML VIII kadencji koncentrowała 
się głównie na dwóch polach: integracji 
środowiska młodych lekarzy oraz skiero-
wanej szczególnie do tej grupy działalności 
edukacyjnej. Z  inicjatywy członków KML 
odbyły się kolejne edycje Balu Młodego 
Lekarza, Lekarskiego Dnia Dziecka, Inte-
gracyjnego Rejsu po Odrze oraz Spotkań 
Mikołajkowych. Zorganizowano także kil-
kanaście szkoleń i  warsztatów obejmują-
cych m.in. takie zagadnienia jak interpreta-
cja zapisów EKG, badań RTG czy opieka nad 
pacjentem pediatrycznym.

Wszystkie wydarzenia zarówno towa-
rzyskie jak i edukacyjne cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród kolegów, 
do których były adresowane, a liczba chęt-
nych niemal zawsze przekraczała liczbę 
dostępnych miejsc. Świadczy to o dobrym 
rozpoznaniu potrzeb i zainteresowań mło-

dych lekarzy przez członków KML, a także 
potwierdza racjonalność w dysponowaniu 
przydzielonymi przez DRL środkami. Nie-
stety, wybuch pandemii w znacznej części 
uniemożliwił działania KML. Przez więk-
szość drugiej połowy kadencji obowiązy-
wał zakaz zgromadzeń, a w czasie kiedy był 
on uchylany, zgodnie z  rekomendacjami 
DRL rezygnowaliśmy z zaplanowanych wy-
darzeń, aby nie zwiększać ryzyka rozprze-
strzenienia się wirusa.

Członkowie KML DIL aktywnie działają 
też na arenie ogólnopolskiej – lek. Patrycja 
Drozdek i  lek. Filip Stramecki jako człon-
kowie Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej 
Rady Lekarskiej, a autor tego sprawozdania 
jako członek Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Komisja Młodych Lekarzy DIL włączy-
ła się także w  trwające na jesieni 2021 r. 
protesty pracowników ochrony zdrowia. 
Z  środków KML wspomagaliśmy człon-
ków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, którzy 
zdecydowali się na dołączenie do tzw. Bia-
łego Miasteczka, a  także z  inicjatywy KLM 
DRL pomagała w  organizacji manifestacji 
wspierającej protest zorganizowany przez 
studentów Wrocławskiego Uniwersytetu 
Medycznego. ■

Komisja Młodych Lekarzy DRL
Przemysław Janusz  
– przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy DRL
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Komisja ds. Warunków Zatrudnienia Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
DRL została powołana do działania przez Dolnośląską Radę Lekar-
ską 10 maja 2018 roku (uchwała DRL nr 41/2018). Na przewodni-
czącą wybrano lek. Patrycję Drozdek. Komisja podczas VIII kaden-
cji realizowała zadania wynikające z  ustawy o  izbach lekarskich. 
Jej działalność skupiona była wokół problematyki przestrzegania 
przez pracodawców przepisów prawa pracy, zapewnienia leka-
rzom odpowiednich warunków zatrudnienia oraz w  przypadku 
lekarzy odbywających specjalizację prawidłowej realizacji progra-
mów specjalizacji. Ponadto komisja wspierała lekarzy w rozwiązy-
waniu problemów natury prawnej, z którymi zetknęli się w trakcie 
wykonywania zawodu. Komisja ściśle współpracowała z  prawni-
kami z  Biura DIL. Komisja zaproponowała utworzenie katalogu 
warunków idealnie przeprowadzonej specjalizacji, w tym obsługi 
administracyjnej, kontaktu z opiekunem specjalizacji, prowadzo-
nej dokumentacji dotyczącej specjalizacji itp. Na wniosek komisji 
prezes DRL wystosował wiele pism, w tym m.in. do konsultantów 
wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej, pedia-
trii, radiologii a  przede wszystkim do Ministerstwa Zdrowia. Ko-
misja uzyskała stanowiska i wyjaśnienia w zakresie m.in. realizacji 
dyżurów medycznych, wypłaty wynagrodzeń, dodatków COVID, 
dni na samokształcenie, należnego odpoczynku po dyżurze oraz 
możliwości i  zasad rozwiązywania umowy rezydenckiej. W  2020 

roku, w związku z pandemią spowodowaną SARS-CoV-2, działal-
ność komisji została mocno ograniczona. Komisja działała głównie 
zdalnie, poprzez środki teleinformatyczne oraz za pośrednictwem 
portali społecznościowych. Jej działalność skoncentrowana była 
wokół problematyki przestrzegania przez pracodawców przepi-
sów prawa pracy, zapewnienia lekarzom odpowiednich warun-
ków zatrudnienia oraz – w przypadku lekarzy odbywających spe-
cjalizację – prawidłowej realizacji programów specjalizacji.

Komisja śledziła również wydarzenia pozostające w zakresie jej za-
interesowań. Należało do nich przede wszystkim zorganizowane 
jesienią 2021 roku tzw. Białe Miasteczko 2.0. Niestety, po kolejnym 
spotkaniu przedstawicieli Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia pojawiło się oświadcze-
nie komitetu mówiące o  tym, że porozumienie nie zostało osią-
gnięte. W związku z rozpoczynającą się wtedy czwartą falą pande-
mii, protest przeniesiony został do przestrzeni medialnej i w chwili 
obecnej oczekujemy na dalszy przebieg wydarzeń.

Bardzo dziękuję członkom komisji za współpracę i  zachęcam le-
karzy do włączania się w jej działania, a także kontaktowania się 
z członkami komisji w przypadkach wymagających pomocy z ich 
strony. ■

Komisja ds. Warunków Zatrudnienia  
Lekarzy i Lekarzy Dentystów DRL

Patrycja Drozdek – przewodnicząca Komisji ds. Warunków Zatrudnienia Lekarzy i Lekarzy Dentystów DRL
Fot. z archiwum P.D.

Komisja Sportu, Kultury i Turystyki DRL 

Małgorzata Niemiec – sekretarz DRL, przewodnicząca Komisji Sportu, Kultury i Turystyki DRL

Na posiedzeniu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 21 czerwca 2018 r. 
została podjęta Uchwała nr 70/2018 powołująca Komisję Sportu, 
Kultury i  Turystyki DRL w  składzie: lek. lek. Małgorzata Niemiec  
– przewodnicząca – sekretarz DRL, Katarzyna Klimek – wiceprze-
wodnicząca ds. kultury, Marcin Lewicki – wiceprzewodniczący ds. 
sportu i turystyki, Martyna Daroszewska – sekretarz, Katarzyna Bo-
jarowska, Patrycja Drozdek, Michał Głuszek, Marta Kornacka, Alek-
sandra Łata, Zbigniew Markiewicz, Halina Nawrocka, Leszek Pałka, 
Michał Pardel, Dorota Radziszewka, Jerzy Słobodzian – członko-
wie. Celem działania Komisji Sportu, Kultury i Turystyki jest:
– integrowanie środowiska lekarskiego poprzez organizację 

i  współudział w  organizowaniu imprez sportowych, turystycz-
nych i kulturalnych,

– propagowanie w  środowisku lekarskim zdrowego stylu życia, 
w oparciu o uprawianie sportu i czynnej turystyki,

– poodejmowanie działań mających na celu wspieranie działalno-
ści twórczej i artystycznej w środowisku lekarskim,

– koordynowanie imprez sportowych i  przedsięwzięć kultural-
nych,

– wspieranie działalności sportowej lekarzy,
– organizowanie konferencji o tematyce medyczno-sportowej. 

Imprezy sportowe organizowane i  współorganizowane przez 
Komisję Sportu, Kultury i Turystyki DRL miały charakter lokalny, jak 
i ogólnopolski. Część imprez pozyskała dofinansowanie i znalazła 
się w  kalendarzu imprez sportowych Komisji Sportu NRL. Dzięki 
aktywności lekarzy i  wsparciu Komisji Sportu DRL udało się zor-
ganizować: w 2018 r. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Brazylijskim Ju 
Jitsu, Turniej Matchpoint Medic Cup, Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Biegu Górskim na Wielką Sowę, Mistrzostwa Dolnego Śląska Le-
karzy w Golfie; w 2019 r. – Primaaprilisowy Bieg Lekarzy na nartach 
biegowych, Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Lekarzy w Squashu, 
Mistrzostwa Polski Lekarzy w  Brazylijskim Ju Jitsu, Mistrzostwa 
Polski Lekarzy w Biegu Górskim na Wielką Sowę, Mistrzostwa Dol-
nego Śląska Lekarzy w Golfie, Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemne-
go Lekarzy; w 2020 r. – Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie 
Zjazdowym (Czarna Góra), Mistrzostwa Polski Lekarzy w  Biegu 
Górskim na Wielką Sowę, Mistrzostwa Dolnego Śląska Lekarzy 
w Golfie; w 2021 r. – Mistrzostwa Polski Lekarzy w Biegu Górskim 
na Wielką Sowę, Mistrzostwa Dolnego Śląska Lekarzy w Golfie. Co-
rocznie w okresie VIII kadencji Komisja Sportu DRL dofinansowy-
wała Bieg Uniwersytetu Medycznego. 

Lekarze uczestniczący w  imprezach sportowych o  charakterze 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW DIL I KOMISJI PROBLEMOWYCH
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Mistrzostw Polski lub zagranicznych o randze Mistrzostw Świata, 
w olimpiadach, Igrzyskach Lekarskich zgodnie z regulaminem Ko-
misji Sportu DRL mogą wnioskować do komisji o  sfinansowanie 
lub dofinansowanie uczestnictwa. Zwyczajowo wszyscy lekarze, 
członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, którzy zwrócili się o do-
finansowanie udziału w  imprezach sportowych, takie dofinanso-
wanie otrzymali. 

W ramach działalności kulturalnej z inicjatywy komisji na łamach 
gazety DIL „Medium” utworzono rubrykę „Kącik poetycki”. Prezen-
towane tam utwory służą popularyzowaniu twórczości poetyckiej 
dolnośląskich lekarzy. 

Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany i nie 
udało się zorganizować pieczołowicie przygotowanego na marzec 
2020 roku wieczoru poetyckiego połączonego z  koncertem pio-
senki poetyckiej w wykonaniu lekarek i lekarzy zrzeszonych w DIL. 

Komisja Sportu, Kultury i Turystyki DRL była inicjatorem publi-
kacji „Samorząd z  pasją”, wydanej na 100-lecie samorządu lekar-
skiego w  Polsce, której wydawcą jest DIL. Publikacja prezentuje 
pozamedyczną aktywność dolnośląskich lekarzy. 

Składam gorące podziękowania wszystkim organizatorom im-
prez sportowych i kulturalnych za trud włożony w  ich przygoto-
wanie. ■

Zarząd Koła Seniorów rozpoczął działal-
ność w składzie w składzie:
Przewodniczący – Krzysztof Wronecki, vi-
ceprzewodniczący – Janusz Patkowski, 
sekretarz – Krystyna Szubert-Mikołajczyk, 
członkowie: Anna Cieślińska, Izabela Czaj-
kowska, Danuta Dejniak, Danuta Gierna-
towska-Ostromęcka, Adela Stojek, Andrzej 
Kierzek, Bogusław Makuch, Wiesław Pra-
stowski, Marian Węgorkiewicz. W  trakcie 
kadencji pożegnaliśmy Izabelę Czajkowską 
i Wiesława Prastowskiego.

Zarząd realizował i  poszerzał wybrane 
wcześniej formy działania. Stałym punktem 
były comiesięczne spotkania z  wykładow-
cami z różnych dziedzin. Wykłady odbywa-
ły się w każdy ostatni piątek miesiąca w sali 
wykładowej przy al. Matejki. A oto tematy-
ka wykładów:
– „Głowa Orfeusza” – film o powstaniu słyn-

nej rzeźby przed Muzeum Teatru i spotka-
nie z  jej autorem, znanym wrocławskim 
rzeźbiarzem Stanisławem Wysockim;

– „Czy Polsce potrzebne jest euro?” – 
spotkanie z  prof. dr. hab. Marianem 
Nogą, byłym członkiem Rady Polityki 
Pieniężnej;

– piknik w ogrodach Pałacu Królewskiego 
– połączony ze zwiedzaniem wystawy 
„1000 lat historii Wrocławia” w  towarzy-
stwie dr. Macieja Łagiewskiego, dyrekto-
ra muzeum;

– „Etyczne aspekty transplantologii” – wy-
kład prof. Tadeusza Dobosza;

– spotkanie opłatkowe w  grudniu 2018 
roku zorganizowano tradycyjnie w  sali 
im. Jana Pawła II Papieskiego Fakultetu 
Wydziału Teologicznego wspólnie z  ko-
łem Lekarzy Seniorów Wojskowej Izby 
Lekarskiej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 

zorganizowane tradycyjnie na przełomie 
maja i  czerwca dwutygodniowe wczasy 
wypoczynkowo-rehabilitacyjne nad mo-
rzem w  Sarbinowie i  Kołobrzegu. Organi-

zatorem tych wczasów jest pani Adela Sto-
jek. W  październiku pani Danuta Dejniak 
wspólnie z  biurem „Wratislavia” zorgani-
zowała bardzo atrakcyjny wyjazd na Cypr. 
Ponadto ww. panie organizowały wyjazdy 
jednodniowe cieszące się sporym zaintere-
sowaniem:
– zamek Czocha połączone ze zwiedza-

niem Gryfowa Śląskiego i Bolesławca,
– Cottbus połączone z wycieczką kanałami 

Szprewy,
– zamek w  Kamieńcu Ząbkowickim połą-

czone ze zwiedzaniem Kłodzka.
Seniorzy naszego koła mogli też wziąć 

udział spektaklu Opery Wrocławskiej „Król 
Roger”.

Działalność Koła Seniorów w  roku 2019 
rozpoczęliśmy od spotkania opłatkowego 
w  tradycyjnym miejscu na Ostrowie Tum-
skim, w  którym wzięło udział około 100 
osób. Kontynuowano piątkowe comie-
sięczne spotkania w  sali wykładowej przy 
ul. Matejki. W spotkaniach brało udział każ-
dorazowo kilkadziesiąt osób. A oto tematy-
ka wykładów:
– „Syberyjskie drogi Polaków do niepod-

ległości” – wykład Ryszarda Sławczyń-
skiego, który osobiście przejechał kilka 
tysięcy km przez Syberię docierając nad 
Bajkał;

– „Kobiety z  życiu Chopina” – wykład dr. 
Zygmunta Pośpiecha;

– „Uzdrowiska nadniemeńskie dawniej” – 
wykład prof. Andrzeja Kierzka połączony 
z promocją książki o  tym samym tytule, 
którą otrzymali uczestnicy spotkania;

– „Polacy w  międzywojennym Wrocławiu” 
– wykład prof. Romualda Gelesa, byłe-
go rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
i  najlepszego znawcy dziejów Polonii 
Wrocławskiej;

– „Stany zagrożenia w  alergologii” – wy-
kład prof. Jerzego Liebharta;

– „Współczesne zagrożenia epidemiolo-
giczne” – wykład prof. Andrzeja Gładysza;

– „Prof. Weigl i karmiciele wszy” – spotka-
nie z  red. Mariuszem Urbankiem połą-
czone z  promocją książki o  tym samym 
tytule, którą można było nabyć po pro-
mocyjnej cenie;

– „Rok 2019 – rokiem Stanisława Moniusz-
ki” – wykład dr. Zygmunta Pośpiecha.
W  styczniu rozprowadziliśmy ponad 

50 biletów na operę „Carmen”, w  maju 
i  w  czerwcu dzięki pani Adeli Stojek zor-
ganizowaliśmy tradycyjnie cieszące się 
dużym powodzeniem 14-dniowe turnusy 
rehabilitacyjne w  Mrzeżynie, Kołobrzegu 
i  Sarbinowie. Wzięło w  nich udział 80 se-
niorów. Pod koniec czerwca miały miejsce 
integracyjne wyjazdy do Książa i  Krzyżo-
wej, w  których uczestniczyło 60 osób. We 
wrześniu odbyła się wycieczka do Armenii 
i  Gruzji zorganizowana specjalnie dla nas 
przez biuro „Wratislavia”, w  której wzięło 
udział około 30 osób. Dzięki kronikarskiej 
pasji Izabelli Czajkowskiej nasza działal-
ność była publikowana na łamach „Me-
dium”. Działające w  zarządzie sekcje: na-
ukowa, turystyczno-kulturalna, finansowa 
i  pomocy koleżeńskiej działały z  pełnym 
zaangażowaniem.

Rok 2020 przebiegł pod znakiem pande-
mii COVID-19, która sparaliżowała nasze 
spotkania, wykłady i  wyjścia do przybyt-
ków kultury. Rozpoczęcie nowego roku 
na początku stycznia w  Auli Papieskiego 
Wydziału Teologicznego miało uroczysty 
charakter noworoczno-opłatkowy. Wzięło 
w nim udział około 100 osób.

Na pierwszym styczniowym zebraniu 89 
seniorów wysłuchało wykładu prof. Krzysz-
tofa Wroneckiego „Tablice upamiętniające 
znanych wrocławskich lekarzy” oraz obej-
rzało film dokumentalny „Jan Mikulicz-Ra-
decki”.

Lutowe zebranie odbyło się w Pawilonie 
Czterech Kopuł, gdzie dyrektor Muzeum 
Narodowego prof. Piotr Oszczanowski 
przedstawił twórczość Michaela Willman-
na zebraną na monumentalnej wystawie 
„OPUS MAGNUM”. Następne zebrania z po-
wodu rozszerzającej się pandemii korona-
wirusa nie odbyły się.

W  listopadzie zorganizowano dzięki dr. 
Ryszardowi Kępie, specjaliście chorób za-
kaźnych z Legnicy, szczepienie przeciwko »  

Koło Lekarzy Seniorów DIL
Krzysztof Wronecki  
– przewodniczący Koła Lekarzy Seniorów DIL
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pneumokokom, które sfinansowane zo-
stało przez DIL. Udział wzięło ponad 100 
chętnych seniorów. Oczekującym poka-
zywano film nakręcony z  okazji 70-lecia 
Akademii Medycznej, w  którym prof. 
Krzysztof Wronecki poprowadził seniorów 
przez stary campus klinik uniwersytec-
kich nad Odrą. 18 grudnia zaszczepiono 
przeciw grypie 120 seniorów i podana zo-
stała lista szpitali węzłowych, gdzie moż-
na się było szczepić przeciw COVID-19. 
W  styczniu 2021 roku w  Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkow-
skiego, dzięki uprzejmości dyrektora Ja-
nusza Jerzaka zaszczepiono I  i  II dawką 
120 seniorów. We wrześniu zaszczepiono 
chętnych trzecią dawką przeciwko COVID 
w  Dolnośląskim Centrum Chorób Serca 
im. prof. Zbigniewa Religi, a na spotkaniu 
październikowym zaszczepiono przeciw 
grypie 40 osób.

We wrześniu 2021 roku odbyły się wy-
bory delegatów na IX Okręgowy Zjazd 
DIL. Wszyscy wybrani delegaci są z  urzę-
du członkami zarządu, a  w czasie wybo-
rów w styczniu zarząd uzupełniony został 
o  kolejne osoby: Adelę Stojek, Krystynę 
Schubert i Krzysztofa Wroneckiego, który 
został wybrany na kolejną kadencję na 
przewodniczącego.

We wrześniu wznowione zostały spotka-
nia. I  tak pierwszym wykładowcą był dr Ja-
kub Trnka, który mówił o „Całunie Turyńskim”. 
W październiku mieliśmy premierę filmu do-
kumentalnego nakręconego przez znanego 
filmowca Stanisława Wolnego na zlecenie 
DIL pt. „Zapiski czasów zarazy”, a prof. Tade-
usz Dobosz wygłosił niezwykle interesujący 
wykład „Serce Tadeusza Kościuszki”. W  listo-
padzie na naszym spotkaniu prof. Paweł 
Bergman przedstawił „Historię Muzeum Ana-
tomii Prawidłowej Człowieka”.

Październikowa ładna pogoda pozwoliła na 
zorganizowanie wycieczki i  zwiedzenie zam-
ku w  Pszczynie. Zamek należący do rodziny 
Hochbergów był uzupełnieniem zwiedzanego 
przed dwoma laty zamku w Książu na Dolnym 
Śląsku, będącego we władaniu tej samej rodzi-
ny. W grudniu miłym akcentem była wspólna 
wyprawa do naszej opery na balet Czajkow-
skiego „Dziadek do orzechów”. Na grudnio-
wym, uroczystym spotkaniu zarządu ustalono 
plan działania na następną kadencję.

 
Nowy rok 2022 rozpoczęliśmy atrakcyjnym 
spotkaniem z dr. Dariuszem Lewerą , który 
niezwykle interesująco przedstawił syl-
wetkę Aloisa Alzheimera. Nie wszyscy wie-
dzą, że światowej sławy uczony ostatnie 
lata swojego życia spędził we Wrocławiu. 
Mamy nadzieję, że nowa kadencja przynie-
sie zakończenie pandemii i umożliwi nam 
normalną działalność. ■

Delegatura DIL w Jeleniej Górze
Barbara Polek – wiceprezes DRL, 
przewodnicząca Delegatury Jeleniogórskiej DIL

W Delegaturze Jeleniogórskiej jest aktualnie zarejestrowanych 1078 
lekarzy i 334 lekarzy dentystów. Na VIII kadencję wybrano 27 dele-
gatów na Okręgowy Zjazd. Spośród delegatów 4 lekarzy i  1 lekarz 
dentysta to członkowie Rady, a przewodnicząca delegatury wchodzi 
w skład Prezydium. Delegaci pełnią funkcje sędziów Sądu Lekarskie-
go i  zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej izby, są delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy, są członkami 
różnych komisji Rady, a także są przewodniczącymi kół terenowych.

Funkcję przewodniczącej delegatury po raz kolejny pełni lek. dent. 
Barbara Polek. Do lutego 2020 r. wszystkie prace administracyjne 
związane z prowadzeniem biura od wielu lat prowadziła pani Euge-
nia Serba, a od lutego 2022 r. w biurze zatrudniona jest pani Krystyna 
Kolado. Praca delegatury opiera się w znacznej części na działalności 
kół, która w dwóch pierwszych latach VIII kadencji obejmowała wiele 
spotkań integracyjnych, szkoleń, wspólnych wyjazdów i imprez. 

Lata 2020 i 2021 dla członków izby były, jak dla wszystkich, cza-
sem bardzo trudnym, nie było można przeprowadzić większości 
zamierzonych przedsięwzięć. Ucierpiała działalność poszczegól-
nych kół. Na początku pandemii, w  Delegaturze Jeleniogórskiej, 
skupiliśmy się na pracach związanych z  dystrybucją środków 
ochrony osobistej dla lekarzy i  personelu medycznego. Z  naszej 
strony wymagało to wiele wysiłku w rozdzielaniu darów dla szpi-
tali i innych podmiotów leczniczych oraz lekarzy dentystów. Środ-
ki te były dostarczone przez DIL we Wrocławiu do Jeleniej Góry 
i  dzięki uprzejmości i  zaangażowaniu firmy Pokker i  pani Julity 
Walentek podzielone i docelowo przekazane. Dziękuję wszystkim 
delegatom i przewodniczącym kół, którzy włączyli się w tę pracę.

W związku z ograniczeniami nie organizowano od marca 2020 r. 
szkoleń, spotkań integracyjnych, spotkań delegatów i przewodni-
czących kół. Drogą e-mailową przekazywano wszystkie informacje 
niezbędne w  czasie lockdownu i  w  czasie trwania pandemii, do 
właściwego funkcjonowania gabinetów lekarskich.

Udział w  posiedzeniach Rady i  Prezydium DIL, rad społecz-
nych odbywał się zdalnie i hybrydowo.   25.02.2020 r. udało się 
jeszcze przewodniczącej Koła Seniorów, dr Zdzisławie Piotrow-
skiej Gede, zorganizować spotkanie w Muzeum Przyrodniczym 
w  Cieplicach. Prowadził je dyrektor muzeum pan Stanisław 
Firszt. Opowiedział o  nieznanych  nawet wieloletnim miesz-
kańcom Jeleniej Góry, licznych zabytkach miasta, dodając do 
tego wiele legend. Pobyt w  muzeum dał jednocześnie możli-
wość jego zwiedzenia. Wydarzenie to zostało ocenione jako 
niezwykle interesujące.  Następnie skupiliśmy się na proble-
mach zdrowotnych naszych seniorów. Z pieniędzy przeznaczo-
nych na działalność zakupiono szczepionki przeciw pneumo-
kokom – Prevenar 13 i koleżanka Alicja Muszka, wraz ze swoją 
pielęgniarką, zaszczepiły wszystkich chętnych członków koła. 
Były to 23 osoby.

W  grudniu 2020 z  inicjatywy DIL, szczepionką przeciw grypie 
zaszczepiono chętnych członków Koła Seniorów, lekarzy i lekarzy 
dentystów. Dziękuję koledze Rafałowi Dżygórze i koleżance Zdzi-
sławie Piotrowskiej-Gede za włączenie się w tę akcję. 

Biuro delegatury pracowało w  reżimie sanitarnym, załatwiając 
wszystkie konieczne sprawy lekarzy, m.in. dotyczące rejestracji 
praktyk lekarskich indywidualnych, specjalistycznych i  kontrak-
towych oraz w  przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego, za-
pomóg, a  także innych związanych z  prowadzeniem delegatury, 
spraw składkowych i  ubezpieczeniowych lekarzy. Ważną częścią 
działalności jest działalność socjalna na rzecz lekarzy i ich rodzin, 
we współpracy z Komisją Socjalną i Kołem Seniorów, wobec trud-
nej często sytuacji finansowej, losowej i  zdrowotnej, szczególnie 
naszych Kolegów Seniorów.

Wyrazem troski o seniorów, a także więzi z nimi, były odwiedziny 
członków Koła Seniorów u naszego Jubilata prof. Zbigniewa Do-
mosławskiego w 99. rocznicę urodzin. 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW DIL I KOMISJI PROBLEMOWYCH
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Wspomnieć też należy o  działalności informacyjnej dotyczącej 
obowiązków ciążących na lekarzu związanych z  prowadzeniem 
działalności (sprawozdania dla GUS-u), a także świadczeń dla NFZ, 
receptami itp. Członkowie Rady, przewodnicząca oraz delegaci brali 
udział w konkursach na ordynatorów i pielęgniarki oddziałowe.

Do delegatury zgłaszają się także pacjenci z  różnymi sprawami 
w relacjach lekarz -- pacjent. Często w rozmowie wyjaśniane zostają 
różne wątpliwości, z którymi przychodzą, czasem składają pisemne 
skargi, które przekazywane są do biura rzecznika we Wrocławiu.

Nie ominęły nas też w  tej kadencji smutne uroczystości zwią-
zane z  pożegnaniem naszych lekarzy, którzy odeszli na wieczny 
dyżur, szczególnie w ostatnim roku kadencji.

Działalność reprezentacyjna poprzez udział w lokalnych uroczy-
stościach np. samorządowych, w posiedzeniach rad społecznych 
KRUS i  Sanatorium MSW przez połowę kadencji odbywała się 
w sposób hybrydowy. 

Ostatni rok kadencji przebiegał w znacznej mierze pod znakiem 
wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd, a także przygotowania 
do przenosin biura delegatury ze szpitala do innej siedziby. Z pew-
nością trwające obostrzenia pandemiczne utrudniały bezpośred-
nie kontakty i organizowanie przedwyborczych spotkań. Było to 
szczególnie trudne przedsięwzięcie, dużo pracy trzeba było wło-
żyć w  uaktualnianie ewidencji lekarzy w  związku ze zmianami 
miejsc pracy, adresów, a  także śmiercią lekarzy, przypisywaniem 
do odpowiednich rejonów wyborczych. W tym miejscu należą się  

podziękowania pani Agacie Gajewskiej za pomoc i  cierpliwość 
w kontaktach z naszym biurem i za udzielanie wszelkich wskazó-
wek naszej nowej pracownicy, dla której też było to dużym wy-
zwaniem. Z  uwagi na unieważnienie wyborów w  terminie pier-
wotnie ustalonym, zgodnie z  regulaminem należało dostosować 
wszystkie procedury do nowych wymogów i terminów, ponownie 
rozesłać karty zgłoszeń, dopilnować terminów itp., co wiązało się 
z dużym nakładem pracy. Pod koniec października 2021 r. w ciągu 
dwóch dni, w  siedzibie delegatury a  także w  terenie, odbyły się 
wybory. Wybrano 22 delegatów, w tym 5 lekarzy dentystów. Gra-
tuluję wszystkim nowo wybranym delegatom i życzę by ich praca 
w nadchodzącej kadencji przełożyła się na nasze wspólne dobro.

W  tym miejscu pragnę podziękować Koleżankom i  Kolegom 
delegatom za pomoc w przygotowaniach do wyborów, a także 
w ich przeprowadzeniu oraz w przeprowadzce biura izby do no-
wej siedziby.

Dziękuję Koleżankom: Romanie Bobkier, Marcie Bury, Irenie  Ha-
łatek-Dworowskiej,  Alicji Muszce, Zdzisławie Piotrowskiej-Gede 
oraz Kolegom: Piotrowi Kwiatuszewskiemu, Zbigniewowi Markie-
wiczowi, Wiktorowi Muszce, Stefanowi Zbiegowi i Markowi Zębi-
kowi, Koleżankom i Kolegom delegatom, przewodniczącym kół za 
pracę w całej kadencji na rzecz naszej delegatury. Pani Eugenii Ser-
bie bardzo dziękuję w imieniu nas wszystkich za 21 lat wzorowej 
pracy w naszej delegaturze. Dziękuję też nowej pracownicy biura 
pani Krystynie za rok pracy. ■

Delegatura DIL w Legnicy
Ryszard Kępa – wiceprezes DRL, 
przewodniczący Delegatury Legnickiej DIL

W  Delegaturze Legnickiej zarejestrowanych jest aktualnie około 
1450 lekarzy i lekarzy dentystów. W VIII kadencji wybrano 38 de-
legatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy. Biorą oni udział w  pracach 
organów DIL. W  Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej jest 3 lekarzy 
i  1  lekarz dentysta, w  Okręgowym Sądzie Lekarskim – 4 lekarzy 
i 1 lekarz dentysta, funkcję zastępców Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej pełni 4 lekarzy i 1 lekarz dentysta. Ponadto 3 leka-
rzy i 1 lekarz dentysta reprezentują delegaturę na Krajowym Zjeź-
dzie Lekarzy. Utworzono 7 kół terenowych DlL oraz Koło Lekarzy 
Seniorów w Legnicy.

Przewodniczącym delegatury jest lek. Ryszard Kępa, który jed-
nocześnie pełni funkcję wiceprezesa Dolnośląskiej Rady Lekar-
skiej ds. delegatury legnickiej. Jest też członkiem Naczelnej Rady 
Lekarskiej i jej Komisji Etyki. Jego zastępcą i pełnomocnikiem ds. 
stomatologii jest lekarz dentysta Violetta Duży. Pracą delegatury, 
jej organizacją, administracją kieruje pani Krystyna Krupa. Ona też 
zajmuje się pomocą dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Działalność delegatury była wielowymiarowa
1. Działalność pomocowo-socjalna dla lekarzy i  ich rodzin we 

współpracy z Komisją Socjalną.
2. Działalność doradcza 
– Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej (sukcesywnie 

były rejestrowane indywidualne, specjalistyczne i kontraktowe 
praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).

3. Działalność w zakresie przestrzegania praw lekarza
– Doradztwo i pomoc prawna, a także reprezentacja przed orga-

nami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

– Stawiennictwo przewodniczącego delegatury w  sądach po-
wszechnych i prokuraturze, a także sądzie lekarskim.

4. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi izbami samorządowymi
– Delegatura współpracowała z izbami: Pielęgniarek i Położnych, 

Adwokacką, Aptekarską, a także Analityków Medycznych.
5. Działalność kulturalno-rozrywkowo-sportowa

Ostatnie lata nie obfitowały w organizację imprez kulturalnych. 
W  związku z  pandemią wstrzymane zostały imprezy masowe 
oraz spotkania kół.

W dziedzinie sportu sukcesem może pochwalić się lek. stom. 
Tomasz Maziak, który wywalczył złoty medal w grze pojedynczej 
w tenisie ziemnym w Mistrzostwach Świata w Belek w Turcji, dru-
gi złoty medal zdobył w parach mieszanych +60 (Puchar Naro-
dów) i brązowy w grze podwójnej w kategorii wielobój +60.

W  minionej kadencji zorganizowano koncerty dla lekarzy 
i ich rodzin – między innymi akordeonowy w wykonaniu Wie-
sława Prządki.

Bardzo ważnym wydarzeniem było zaproszenie przewod-
niczącego delegatury lek. Ryszarda Kępy do udziału w  Ko-
mitecie Organizacyjnym konferencji poświęconej pamięci 
wybitnego naukowca, kardiologa dr. Wilhelma Ebsteina. 
Honorowy patronat nad uroczystością objął prof. dr hab. n. 
med. Marian Zembala.

Lekarze zrzeszeni w  kołach DlL korzystali z  sal sportowych, 
basenów i kortów tenisowych.

6. Działalność reprezentacyjna
Przewodniczący delegatury Ryszard Kępa jest ekspertem z ra-

mienia NRL w Zespole Ministerialnym ds. Szczepień przeciw » 
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Pomimo panowania pandemii biuro Dele-
gatury Wałbrzyskiej DIL przy ul. Moniuszki 
1, tuż przy wałbrzyskim Rynku, działało bez 
zakłóceń chociaż w  reżimie sanitarnym. 
Obsługą administracyjną zajmuje się nasz 
wieloletni pracownik – pani Beata Czołow-
ska. Na koniec 2021 roku zarejestrowanych 
w naszej delegaturze było 2186 członków 
DIL (1693 lekarzy, 489 lekarzy dentystów, 
cztery osoby posiadają podwójne prawo 
wykonywania zawodu). Średnio miesięcz-
nie odwiedzało nas od 40 do 64 lekarzy, 
ale drugie tyle spraw załatwiano telefo-
nicznie. Głównie pomagaliśmy w  proble-
mach związanych z  ewidencją i  prawem 
wykonywania zawodu (aktualizacje da-
nych ewidencyjnych, PWZ, przeniesienia 
do/z  innych okręgowych izb, ubezpiecze-
nia OC, rejestracje działalności – praktyk 
lekarskich, wnioski SMK, składki DIL, EDM, 
sprawy socjalne – zapomogi, odprawy po-
śmiertne). Niestety, to kolejny rok gdzie 
nasza działalność szkoleniowa była bar-
dzo okrojona. Udało nam się tylko jedno 
szkolenie stacjonarne – w czerwcu 2021 r. 
W tym roku prym wiodły webinaria on-line. 
Jednak wiele naszych koleżanek i kolegów, 
pomimo trudnych czasów, przystąpiło do 
egzaminów PES. Nie było łatwo, bo nie 
mieli żadnych ulg – egzaminy były jak za-
wsze testowe i  ustne. Kibicowałam moim 
młodszym kolegom, bo chwile były dla 
nich naprawdę ciężkie, nauka i ponadpro-
gramowe dyżury covidowe – strach przed 
egzaminem i  niepewność, czy wirus nie 
zniweczy w ostatniej chwili wielomiesięcz-
nych przygotowań. Gratuluję serdecznie 
wszystkim, którzy uzyskali w tych ciężkich 
czasach tytuł specjalisty, bowiem praca i na-

uka na terenie naszej delegatury jest znacz-
nie trudniejsza niż w np. Wrocławiu. Od lat 
jest tu ogromny niedobór lekarzy – mamy 
najmniejszy wskaźnik lekarzy w  Europie 
(1,1/1000 mieszkańców). Wielu z  naszych 
lekarzy przechorowało COVID i  to bardzo 
ciężko. Kwarantanny, szczepienia sprawiły, 
że niedobór rąk do pracy był ogromny. Bar-
dzo wielu naszych kolegów zmarło.

Bardzo dobrze układała się nam współ-
praca z  niektórymi dyrektorami szpitali 
i zarządzającymi placówkami medycznymi 
– wspólnie próbowaliśmy na bieżąco roz-
wiązywać problemy lekarskie.

Zacieśniła się współpraca w  kołach tere-
nowych - mamy bardzo prężne Koło Tereno-
we DIL w Świdnicy, któremu przewodniczy 
Krysia Michalak. Koło świdnickie nie tylko 
wspiera swoich lekarzy, organizuje szkole-
nia i imprezy integracyjne, ale ma też wiele 
inicjatyw ogólnospołecznych – np. koleżan-
ka Ewa Kilar zainicjowała współpracę z Mu-
zeum Gross-Rosen (sierpień 2021), która 
ma wymiar wieloprofilowy – dokumentację 
dotyczącą pobytu i  pracy lekarzy w  obo-
zowych lagrach, farmakologiczne badania 
naukowe, jak również uczczenie tablicą 
pamiątkową lekarzy – ofiar obozu. W pracy 
wyróżnić należy także Koło Lekarzy Ziemi 
Kłodzkiej, Koło Bystrzyckie i Koło Ząbkowic-
kie, Koło Lekarzy Rodzinnych, Koło Lekarzy 
Miasto-Wałbrzych, Koło Seniorów. Wspiera-
liśmy też lokalne inicjatywy charytatywne 
i kulturalne (pomoc dla dzieci zmarłych le-
karzy, pomoc dla chorych z oddziałów psy-
chiatrycznych, pomoc dla Ukrainy, koncerty, 
wystawy). Nasza koleżanka Halina Macio-
szek-Gibała za swoją działalność na rzecz 
dzieci otrzymała cenny Order Uśmiechu. 

Wybory delegatów na IX kadencję, ze 
względów epidemiologicznych, odbyły 
się głównie korespondencyjnie – pomimo 
trudności i  pandemii bez problemów wy-
braliśmy delegatów już 23 października 
2021. Tylko jeden rejon dentystyczny nie 
wyłonił kandydata. Cieszy nas fakt, że na 
42 delegatów 16 kolegów to nowo wybra-
ni. Przy organizacji wyborów nie zawiedli 
lekarze, którzy od zawsze są oddani nasze-
mu środowisku (Stefan Sekula, Lucyna Ma-
słowska, Helena Szczepan, Ala Kalinowska, 
Ewa Wagner, Halinka Kmita).

Nasi delegaci sprawdzili się w  tej ka-
dencji: Mirka Lasek-Gruszecka niezwykle 
aktywnie wspierała program szczepień, 
Dagmara Pawłowska, Danuta Powierza, 
Małgosia Marcinowska, Jacek Kolanko – 
jako zastępcy rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej, Wiesia Gmerek, Grażyna Dą-
bek, Ela Krysińska, Marian Koźbiał – jako 
członkowie Okręgowego Sądu Lekarskie-
go, Jurek Słobodzian – inicjator lekarskich 
imprez sportowych. Iwona Świętkowska 
szefowała pracy Komisji Stomatologicznej 
i była członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej. 
Jeżeli chodzi o moją działalność, to oprócz 
uczestniczenia w  pracach Rady DIL, pra-
cowałam w  Komisji Kształcenia przy NRL 
oraz Krajowej Komisji Wyborczej, która 
miała wiele bardzo trudnych posiedzeń 
w związku z obowiązującym regulaminem 
absolutnie nieadekwatnym do dzisiejszych 
czasów, ale niestety obowiązującym dopó-
ki nie zostaną dokonane zmiany ustawowe.

Najwięcej jednak moich emocji pochło-
nęła funkcja Rzecznika Obrony Praw Leka-
rza. Ogólnie podsycana niechęć i  roszcze-
nia, hejt wobec lekarzy powodują, że coraz 
więcej jest postępowań przed zastępcą 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
oraz w  sądzie lekarskim. Niestety, rośnie 
również liczba postępowań w  prokuratu-
rach i sądach. Niebywałym jest fakt jak bar-
dzo dużo jest konfliktów pacjent – lekarz, 
pracodawca – lekarz oraz, niestety, coraz 
więcej lekarz – lekarz. Są to bardzo poufne, 
delikatne sprawy, bardzo trudne logistycz-
nie i wzbudzające wiele negatywnych emo-

Delegatura DIL w Wałbrzychu
Dorota Radziszewska – wiceprezes DRL, przewodniczą-
ca Delegatury Wałbrzyskiej DIL

COVID-19, a jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Legni-
cy reprezentuje DlL w samorządach terytorialnych.

7. Działalność rozjemczo-pojednawcza w zakresie niewymagają-
cym dochodzenia przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej powodowana skargami pacjentów i instytucji.
Przewodniczący pełnił i pełni w delegaturze funkcję Rzecznika 
Praw Lekarza.

8. Działalność informacyjna oraz współpraca z mediami z dbało-
ścią o wizerunek DIL i godność zawodu lekarskiego.

W związku z pandemią przewodniczący delegatury (jako kie-
rownik Szpitala Tymczasowego) spotykał się z  mediami ogól-
nopolskimi i  lokalnymi. Podkreślał ważną rolę lekarzy w  tym 
trudnym czasie i zaangażowanie DIL. Występował w TVN, TVP, 
Polsacie stacjach lokalnych i programach radiowych. Wypowia-

dał się w lokalnej prasie na tematy związane z pandemią i pro-
blemami służby zdrowia.

9. Współpraca z  Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiolo-
gicznymi, Pogotowiem Ratunkowym, Komendami Policji, Stra-
żami Pożarnymi i Strażą Miejską.

10. Udział w konkursach na stanowiska kierownicze w opiece zdro-
wotnej.

Przeprowadzane wybory na zjazdy delegatów DIL na terenie De-
legatury Legnickiej były satysfakcjonujące. Wybierano około 90% 
delegatów wynikających z parytetów dla delegatur.

Dziękuję za zaangażowanie i profesjonalizm pracownicy delegatu-
ry pani Krystynie Krupie. ■
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cji. Bardzo nam pomaga nasz partner ubez-
pieczeniowy Inter Polska zabezpieczając 
pomoc prawną (akcja „Do prokuratora tyl-
ko z prawnikiem) i nasze biuro prawne DIL 
we Wrocławiu oraz zaprzyjaźnieni adwoka-
ci. W dwóch przypadkach w tej kadencji po 
zapadnięciu prawomocnego uniewinnia-
jącego wyroku dla lekarza, wsparliśmy ze 
specjalnego funduszu prawnego pokrzyw-
dzonych kolegów. Myślę, że zadabanie 
o  bezpieczeństwo wykonywania naszego 
zawodu oraz dóbr osobistych lekarzy bę-
dzie jednym z głównych zadań samorządu 

lekarskiego następnej kadencji – dlatego 
też na stanowiska zastępców rzecznika od-
powiedzialności zawodowej i  sędziów DIL 
i NRL powinniśmy wybrać osoby z dużym 
doświadczeniem i  obiektywizmem zawo-
dowym, etycznie nieskazitelne. Musimy też 
zastanowić się jak wyłonić z  naszego śro-
dowiska kompetentnych i  sprawiedliwych 
biegłych sądowych.

Chciałabym podziękować wszystkim, 
którzy współuczestniczyli i  nam sprzyjali 
w  działalności na rzecz naszej korporacji 
w tym ciężkim pandemicznym czasie.

Szczególne podziękowania od naszej 
społeczności należą się lekarzom oddzia-
łów covidowych i  tu chciałabym wymie-
nić oddziały: Chorób Zakaźnych i  Oddział 
Tymczasowy Covidowy w  Wałbrzychu 
(zespoły Krysi Augustyniak i Leszka Kraty), 
w  Świdnicy, Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej 
(zespół Wojtka Żuka) oraz zespołowi Aliny 
Szymczyk z Oddziału Chorób Płuc i Romki 
Lorenc z  OAIT Szpitala im. Sokołowskiego 
w Wałbrzychu, którzy z poświęceniem rato-
wali życie wielu lekarzy. ■

Delegatura DIL we Wrocławiu została powo-
łana uchwałą nr 10/2001 XVII Zjazdu Delega-
tów DIL z dnia 17 listopada 2001 r. i zrzesza 
obecnie 11 808 lekarzy, w tym 9082 lekarzy 
medycyny ogólnej i 2698 lekarzy dentystów 
oraz 28 lekarzy/lekarzy dentystów posiada-
jących podwójne PWZ.

W I kwartale 2018 r. Delegaturze Wrocław-
skiej DIL przewodniczyła lek. dent. Małgo-
rzata Nakraszewicz. Od 11 maja 2018 roku 
na mocy decyzji Dolnośląskiej Rady Lekar-
skiej VIII kadencji funkcję przewodniczącej 
pełni lek. med. Bożena Kaniak. Do najważ-
niejszych celów jej przewodnictwa Dele-
gaturze Wrocławskiej należy wzmocnienie 
międzypokoleniowego lekarskiego dialogu 
i  zintensyfikowanie działań sprzyjających 
integracji, a  także podejmowanie dyskusji 
na temat codziennych dylematów zawodo-
wych środowiska medycznego. 

W statutową działalność delegatury wpi-
sują się spotkania członków samorządu le-
karskiego. W okresie sprawozdawczym pod 
przewodnictwem lek. med. Bożeny Kaniak 
odbyły się trzy spotkania delegatów Delega-
tury Wrocławskiej DIL i  przewodniczących 
kół. W posiedzeniach uczestniczyło średnio 
46 delegatów. W ich trakcie omawiano mię-
dzy innymi zmiany legislacyjne w ochronie 
zdrowia, mające bezpośredni wpływ na 
środowisko lekarskie. W  szczególności na 
posiedzeniu 8 listopada 2018  r. dyskuto-
wano na temat konsekwencji odrzucenia 
wszystkich poprawek do ustawy przyspie-
szającej wzrost nakładów na ochronę zdro-
wia, a także zasady i kryteria przyznawania 
miejsc w celu odbycia szkolenia specjaliza-
cyjnego oraz przyczyny ograniczenia liczby 
miejsc na Dolnym Śląsku (wystąpienie pre-
zesa DRL dr. n. med. Pawła Wróblewskiego). 

Natomiast wystąpienie przewodniczącego 
Komisji Etyki DRL dr. n. med. Jakuba Trnki za-
inicjowało dyskusję na temat Kodeksu Etyki 
Lekarskiej wobec wyzwań współczesności. 
Dostrzeżono zwłaszcza potrzebę opracowa-
nia komentarza do postanowień kodeksu. 

Przyczynkiem dla zwołania przez prze-
wodniczącą lek. Bożenę Kaniak spotkania 
delegatów z przewodniczącymi kół 7 marca 
2019 r. stał się projekt nowelizacji ustawy 
o zawodach lekarza i  lekarza dentysty oraz 
innych ustaw i rozporządzeń reformujących 
system szkolenia podyplomowego leka-
rzy i prawa pracy. Rozwiązania legislacyjne 
w tym zakresie szczegółowo omówił prezes 
DRL dr n. med. Paweł Wróblewski. W trakcie 
marcowego spotkania delegaci dyskutowali 
także o  błędach lekarskich – jatrogennych 
(wystąpienie przewodniczącego Komisji 
Etyki DRL dr. n. med. Jakuba Trnki), a także 
o środkach ochrony prawnej lekarzy wobec 
agresji fizycznej pacjentów (wystąpienie 
mec. Sławomira Krzesia). 

Zarówno listopadowe, jak i  marcowe 
spotkanie delegatów przyniosło ważne re-
fleksje dotyczące kondycji polskiej ochro-
ny zdrowia, a  dyskusja na temat aktualnej 
sytuacji w  służbie zdrowia stała się także 
przedmiotem spotkania delegatów i  prze-
wodniczących kół 20 grudnia 2019 r. W wy-
stąpieniu prezes DRL Paweł Wróblewski 
wskazał na najważniejsze słabości organiza-
cyjne, destabilizujące system ochrony zdro-
wia w  Polsce, do których zaliczył: nadmiar 
łóżek krótkoterminowych przy niedoborze 
długoterminowych, niedobór kadr medycz-
nych w  szpitalach, niejasne kompetencje 
lekarzy w trakcie rezydentur, nieadekwatną 
do potrzeb alokację rezydentów, nadmier-
ną restrykcyjność prawa (przeregulowaną 

odpowiedzialność karną), nieadekwatne do 
potrzeb terytorialne rozmieszczenie kadry 
lekarskiej, nadmierne przesunięcie perso-
nelu lekarskiego do sektora niepublicznej 
opieki zdrowotnej, względny niedobór 
niektórych specjalizacji, a  także brak wy-
starczającej zastępowalności kadr oraz wa-
dliwy system kształcenia specjalizacyjnego. 
W  następstwie wystąpienia oraz dyskusji 
delegatów podkreślono zgodnie koniecz-
ność kontynuowania procesu konsolidacji 
produktowej poprzez tworzenie centrów 
specjalistycznych, zmiany systemu zarzą-
dzania publicznymi jednostkami służby 
zdrowia z konkurencyjnego na kooperacyj-
ny, wprowadzenia powiązania funkcjonal-
nego pomiędzy zamkniętymi i  otwartymi 
placówkami ochrony zdrowia, stworzenia 
systemu stypendialnego dla studentów, 
umożliwiającego racjonalne rozmieszcze-
nie rezydentów w jednostkach oraz zmianę 
regulacji prawnych dotyczących niepożąda-
nych zdarzeń medycznych.

Działalność Delegatury Wrocławskiej 
w okresie sprawozdawczym nie ograniczała 
się jedynie do reagowania na bieżącą sytu-
ację w ochronie zdrowia. Zgodnie z zapowie-
dziami jej przewodniczącej Bożeny Kaniak 
ważne miejsce zajmowały również inicjaty-
wy wzmacniające międzypokoleniowy lekar-
ski dialog, w tym w ramach przygotowań do 
obchodów 30-lecia reaktywowania samorzą-
du lekarskiego w  Polsce, a  także działań na 
rzecz propagowania historii samorządu za-
wodowego lekarzy. Temu ostatniemu celowi 
przyświecało zaproszenie na spotkanie de-
legatów i przewodniczących kół 20 grudnia 
2019 r. przewodniczącej Komisji Historycznej 
DRL dr hab. Barbary Bruziewicz-Mikłaszew-
skiej. Uczestnicy, a  zwłaszcza młodsze po-
kolenie medyków, mieli okazję wysłuchać 
bardzo interesującej opowieści o  lekarzach, 
którzy tworzyli zręby samorządności lekar-
skiej i wciąż ją współtworzą. 

Jednym z zadań statutowych Delegatury 
Wrocławskiej jest integracja środowiska le-
karskiego. Przewodnicząca i wiceprezes De-
legatury Wrocławskiej  lek. Bożena Kaniak 
utworzyła grupę taneczną lekarzy, którzy do 
momentu rozwoju pandemii spotykali się » 

Delegatura DIL we Wrocławiu
Bożena Kaniak – wiceprezes DRL,  
przewodnicząca Delegatury Wrocławskiej DIL
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cyklicznie 2 razy w tygodniu. Zajęcia były po-
zytywnym akcentem w tej trudnej lekarskiej 
codzienności. W  roku sprawozdawczym 
udało się zorganizować kilka bardzo uda-
nych spotkań tanecznych. Pod auspicjami 
Delegatury Wrocławskiej DIL 9 lutego 2019 
r. odbył się Bal Wiedeński Lekarza i Prawni-
ka w Narodowym Forum Muzyki, w którym 
wzięło udział 120 lekarzy. Niestety, z uwagi 
na sytuację pandemiczną ta forma aktyw-
ności Delegatury Wrocławskiej na rzecz śro-
dowiska lekarskiego musiała zostać zawie-
szona. Od roku 2020 w okresie wzmożonej 
pandemii COVID-19, wszystkie spotkania 
integracyjne zostały odwołane. Działalność 
delegatury ograniczono do reagowania na 
bieżącą sytuację w  ochronie zdrowia. Od 
początku pandemii cały czas świadczyliśmy 
pomoc lekarzom, którzy zachorowali na 
COVID-19. Lekarze mogli uzyskać pomoc 
zarówno finansową w  związku z  chorobą 
jak i brakiem możliwości wykonywania swo-
jej pracy. Finansowane były środki ochrony 
osobistej dla lekarzy i  lekarzy dentystów. 
W  całym okresie sprawozdawczym aktyw-

nie działałam jako Rzecznik Praw Lekarza. 
Wielokrotnie podejmowane były inter-
wencje w zakładach pracy kolegów lekarzy 
w związku z nieprawidłowościami, głównie 
w  zatrudnieniu. W  związku z  działaniami 
dyrektorów szpitali dotyczącymi ogranicze-
nia aktywności zawodowej personelu me-
dycznego w  czasie trwania epidemii, jako 
Rzecznik Praw Lekarza oraz przewodnicząca 
Delegatury Wrocławskiej DIL wystąpiłam do 
dyrektorów leczniczych wskazując, że wpro-
wadzane regulacje wewnętrzne nie mają 
oparcia w  obowiązujących przepisach pra-
wa. Wszystkie sprawy były omawiane z ko-
ordynatorem Zespołu Radców Prawnych 
DIL mec. Beatą Kozyrą-Łukasiak. Ponadto 
zajmowałam się sprawą równoważnego sys-
temu czasu pracy (12h/24 godziny) w pod-
miotach leczniczych. Rotacja lekarzy co 12 
godzin nie pozwala na zapewnienie pacjen-
towi ciągłości procesu terapeutycznego. 
Jednocześnie wzajemne kontakty lekarzy 
zostają znacznie ograniczone. Wprowadze-
nie systemu równoważnego czasu pracy 
odbywa się również kosztem realizacji pro-

gramu specjalizacji. W  2021  r. Dolnośląska 
Izba Lekarska włączyła się w akcję Wielkiego 
Protestu Pracowników Ochrony Zdrowia. 
11 września wyszli na ulice Warszawy medy-
cy walcząc o reformę systemu ochrony zdro-
wia. Następnie Młodzi Lekarze wzięli udział 
w manifestacji pod hasłem „Młodzi solidarni 
z protestem medyków”. 9 października zjed-
noczyli się wszyscy, aby w geście solidarno-
ści wesprzeć Białe Miasteczko 2.0 i postulaty 
protestujących. Izba Lekarska stara się rów-
nież promować swój region. W związku z XII 
Świętem Województwa Dolnośląskiego za 
szczególny wkład w rozwój prezes DRL dr n. 
med. Paweł Wróblewski i lek. Bożena Kaniak 
– wiceprezes i  przewodnicząca Delegatury 
Wrocławskiej odebrali z rąk marszałka Ceza-
rego Przybylskiego Złotą Odznakę Honoro-
wą „Zasłużony dla Województwa Dolnoślą-
skiego”. Dolnośląska Izba Lekarska została 
również patronem wydarzenia – cykl koncer-
tów charytatywnych „Łabędzi śpiew”, a trudu 
w  współorganizacji podjęła się wiceprezes 
DRL lek. Bożena Kaniak. ■
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TERMIN I MIEJSCE REGAT
10-12.06.2022 r.

Wieleń, plac Pielgrzymów 9, 64-234 
Przemęt/Przemęcki Park Krajobrazowy 
Ośrodek Wypoczynkowy „KROKUS” na 
Pojezierzu Leszczyńskim

ORGANIZATOR
– Dolnośląska Izba Lekarska 
– Filip Inglot, Marcin Madziarski, Michał 
Żygadło, Piotr Brzozowski

WSPÓŁORGANIZATOR
OW „Krokus”

KONTAKT
Filip Inglot tel.: +48 794 172 620 – orga-
nizator regat DIL Wrocław
e-mail: filip.inglot@hotmail.com

ZGŁOSZENIA 
do 15.05.2022 r. na podstawie formula-
rza zgłoszeniowego opublikowanego 
na stronie DIL

ILOŚĆ MIEJSC
12 załóg, decyduje kolejność zgłoszeń 

Za kompletne zgłoszenie uznajemy 
przesłanie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty. 

WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW
•	 liczba członków załogi – 3 osoby 

(w tym minimum 2 lekarzy),
•	prowadzący jednostkę minimum 

w stopniu żeglarza jachtowego (musi 
być lekarzem),

•	znajomość przepisów PZŻ, przepisów 
regatowych, przestrzeganie instrukcji 
żeglugi, umiejętność pływania.

SPOSÓB PROWADZENIE REGAT
Przewiduje się rozegranie wyścigów 
systemem przesiadkowym w  sobotę 
11.06.2022 r.
Szczegóły poda sędzia główny w  in-
strukcji żeglugi i komunikacie sędziow-
skim.

PROGRAM REGAT
Piątek
do godz. 18.00 Przyjazd, 

zakwaterowanie
godz. 19.00-2.00 Uroczysta kolacja
Sobota
godz. 9.00  Śniadanie
godz. 9.30 Apel i rozpoczęcie 

regat – przystań 
żeglarska, komisja 
sędziowska

godz. 14.00-15.00 Obiad
godz. 16.30 Zakończenie regat – 

dyplomy i puchary

godz. 18.00-1.00 Kolacja – Biesiada 
przy grillu

godz. 10.00-18.00 Kajaki, rowery wodne, 
boiska do siatkówki 
i koszykówki (dla 
niebiorących udziału 
w regatach)

Niedziela
godz. 9.00 Śniadanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Wpisowe do regat – 250 zł/osoba

W RAMACH WPISOWEGO 
ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
•	wyżywienie od kolacji w  piątek 

10.06.2022 r. do śniadania w niedzielę 
12.06.2022 r.

•	zakwaterowanie od piątku 10.06.2022  r. 
do niedzieli 12.06.2022  r. w  domkach 
(pokoje 3-4-osobowe)

•	 łodzie do regat oraz kamizelki aseku-
racyjne dla uczestników regat

•	nagrody dla uczestników

INFORMACJE 
•	o ośrodku http://www.ow-krokus.pl/
•	o  klasie Omega https://www.klasa-

omega.pl/

Dolnośląska Izba Lekarska zaprasza na 
Regaty Żeglarskie Lekarzy w Klasie Omega na Jeziorze Wieleńskim 
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Uwielbiam podróże, a  aparat fotograficzny 
jest moim podstawowym narzędziem na 
wyjazdach. Pasję podróżowania przekazali 

mi rodzice. Odkąd pamiętam, w  każdy urlop pako-
wali nasz dobytek na dach samochodu i  wyrusza-
liśmy, by w miesiąc zwiedzić pół Polski. Wtedy też 
był już obecny aparat. Później zaczęliśmy podró-
że dalsze, do Jugosławii, Bułgarii, na Węgry, do 
Włoch. Te ostatnie do dziś są moją ogromną miło-
ścią. Uwielbiam tamtejszą kuchnię, ludzi, krajobra-
zy. Kraje egzotyczne zwiedzamy z mężem rzadziej. 
Zamiast drinka pod palemką, wolę przygodę, moż-
liwość poznawania miejscowych ludzi, ich kultury. 
Zwiedziłam już ponad 30 krajów, ale najbardziej 
zafascynowała mnie Tajlandia, kraj różnorodności. 

Widziałam tam jadowitego warana, legwana, który 
wyglądał niczym bajkowy smok czy małe słoniątko, 
które mnie porwało, przytuliło i pocałowało. Z racji 
tego, że z  ciekawości lubię próbować w  życiu róż-
nych rzeczy, w Tajlandii odważyłam się na „robaczy-
wy” posiłek. Smażone larwy nie przeszły mi przez 
gardło łatwo, natomiast podpieczone skrzydełka 
błonówek podgryzało się jak chipsy. Nie mogę się 
już doczekać, kiedy w dalsze podróże będziemy mo-
gli zabierać jeszcze na to za małe wnuki. 

Pasję fotografowania zaszczepił we mnie mój 
kuzyn, który nie rozstawał się z aparatem. Z senty-
mentem wspominam, jak okupowaliśmy łazienkę, 
żeby móc wywołać zdjęcia z kliszy. To na nich jest 
zaklęta nasza historia, do której lubię wracać. Do-

PASJE LEKARZY

Violetta Duży
Tym, czym naprawdę żyję, chyba od zawsze  
była fotografia

Wspomnienia z podróży utrwalam w samodzielnie tworzonych fotoksiążkach.



Zwiedziłam do tej pory ponad 30 krajów. Wśród nich jest między innymi Francja. Paryż zachwyca.

Uwielbiam  robić filcowe książeczki dla swoich wnuków.

Rodzinna kąpiel błotna w Turcji.

skonale widać wtedy, jak zmieniła 
się moda, nasze mieszkania, dzie-
ci, my sami. Dawniej zdjęcia prze-
chowywałam w  albumach, obec-
nie preferuję fotoksiążki, które dają 
mi możliwość eksperymentowania 
z formatem zdjęć czy ich formą. By-
łam jednym z  pierwszych klientów 
firmy FotoJoker, nawet śmiałam się, 
że powinnam otrzymać promocję 
dla stałego klienta, bo zamówiłam 
jedną z  pierwszych fotoksiążek, ja-
kie w ogóle u nich powstały. Była to 

książka dla mojego syna, na jego 18. urodziny. Zdjęciami opowiedzia-
łam całą jego historię od urodzenia, łącznie z pierwszą stroną gazety, 
która w ten dzień została wydana, z kartką z kalendarza, z opaską ze 
szpitala, zdjęciami, wspomnieniami z tego czasu. Lubię przerabiać zdję-
cia w programach graficznych, dzięki którym można osiągnąć ciekawe, 
nieprzekłamujące efekty. Przygotowanie fotoksiążki jest czasochłonne,  
trwa co najmniej miesiąc. Bawię się przy tym świetnie, wspominając 
podróże, przygotowując opisy.

Trzecia pasja to moje wnuki i wszystko, co z nimi związane. Uwielbiam 
robić dla nich filcowe książeczki, dając im tym samym cząstkę siebie. 
Chcę, by wnuki mogły się z nich uczyć, ale też by te książeczki były bez-
pieczne, czego nie można powiedzieć o gotowych produktach ze sklepu. 
Pomysły znajduję w Internecie, ale największą inspiracją są zainteresowa-
nia moich wnuków. Stąd w książeczkach ich ulubione zwierzaki takie jak 

kotki czy kurki. Najstarsza książeczka ma już prawie sześć lat 
i wychowała się na niej czwórka moich wnuków. Oprócz wyko-
nywania filcowych książeczek lubię też haftowanie, którym zara-
ziła mnie koleżanka z pracy. To właśnie ona przyniosła mi pierw-
sze wzory, wtedy jeszcze jednokolorowe. Haftowanie pozwala 
mi odpocząć, odprężyć się po pracy. Haftuję różne obrazki, ale 
najbardziej lubię motywy ptaków, zmieniających się pór roku, 
polnych kwiatów. Moją kuchnię zdobią hafty lawendy, wrotyczy, 
tymianku… Łącznie wyhaftowałam ponad 80 prac. Te robótki 
traktuję jednak jako dodatek, coś, czym mogę sprawić przyjem-
ność bliskim. Tym, czym naprawdę żyję, chyba od zawsze była 
fotografia. Nie rozstaję się z aparatem i prawie zawsze znajdę 
coś, co chciałabym uwiecznić. Przez obiektyw inaczej patrzę na 
niektóre rzeczy i miejsca, bezpieczniej. Kiedy wchodzę na wieżę 
z  obiektywem w  dłoni, mój lęk wysokości znika. Wtedy mogę 
wisieć za murem i uwieczniać świat. ■
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SPOTKANIE DELEGATÓW 
DELEGATURY 
WROCŁAWSKIEJ IX KADECJI

Zebranie otworzyła lek. Bożena Kaniak – wi-
ceprezes DRL i  przewodnicząca Delegatury 
Wrocławskiej. Na spotkaniu, które odbyło się 
25 marca 2022 r. obecnych było 56 lekarzy 
na 155 delegatów IX kadencji. 

Następnie głos zabrał dr n. med. Paweł 
Wróblewski – prezes DRL w swoim wystąpie-
niu poruszył kwestie statutowej działalności 
izby, której zadaniem jest m.in. reagowanie 
w sytuacjach kryzysowych.

Od początku pandemii Izba Lekarska włą-
czała się w  pomoc lekarzom dotkniętym 
COVID-19 oraz dotkniętej wojną Ukrainie. 
Zaapelował również o dyscyplinę i aktywny 
udział w XLI Zjeździe Delegatów DIL,  który 
odbędzie się  2 kwietnia 2022 r.

Następnie głos zabrała lek. Małgorzata 
Niemiec – przewodnicząca Komisji Wybor-
czej DRL, która omówiła przebieg wybo-
rów na delegatów DIL. 30 listopada 2021 
roku zakończyła się pierwsza tura wybo-
rów delegatów na OZL IX na kadencję. Na 
128 rejonów wyborczych w 26 rejonach nie 
zgłoszono żadnego kandydata na delegata. 
Zakończono wybory w 102 rejonach wybor-
czych, w których łącznie wybrano 248 dele-
gatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy. W kolej-
nej turze wyborów trwającej od 15 stycznia 
2022 roku, w  dwóch rejonach wyborczych 
wybrano 4 delegatów, co daje łącznie 252 
delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy. 

Sprawy Komisji Kształcenia omówił jej 
przewodniczący dr hab. n. med. Andrzej 
Wojnar. Szkolenia lekarzy są jednym z waż-
niejszych działań izby. W związku z tym wy-
dawane są niezbędne publikacje, lekarze 

mogą uzyskać dofinansowanie do wybra-
nych zdarzeń edukacyjnych, specjalizacji, 
przewodów doktorskich. Komisja przyznaje 
również nagrody za dobrze zdany egzamin 
specjalizacyjny. Poinformował również, jako 
członek Naczelnej Rady Lekarskiej, że Ośro-
dek Doskonalenia Zawodowego NIL organi-
zuje kursy nauki j. polskiego dla uchodźców 
z Ukrainy i nauki j. ukraińskiego dla polskich 
lekarzy, niezbędnego w pracy.

Kolejno wystąpił dr n. med. Jakub Trnka – 
przewodniczący Komisji Etyki DRL. Zadaniem 
samorządu lekarskiego jest czuwanie nad 
etyką lekarską. Kodeks etyki zapewnia bez-
pieczeństwo i lekarzom, i pacjentom. Komisja 
Etyki skupia lekarzy różnych specjalności co 
pozwala merytorycznie podejść do problemu. 

Następnie o głos została poproszona dr hab. 
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska – przewod-
nicząca Komisji Historycznej DRL, która poin-
formowała o  tworzeniu istotnego dla historii 
izby Ośrodka Dokumentacji Historycznej, upa-
miętniającego dorobek lekarzy. Zaapelowała 
do zebranych, aby przekazywali rodzinne pa-
miątki po swoich bliskich. 

Działalność Komisji Socjalnej DRL omówiła 
jej przewodnicząca lek. Bożena Kaniak. Poin-
formowała jak corocznie zwiększało się finan-
sowanie komisji przez DIL. Liczba potrzebują-
cych lekarzy stale się zwiększa. Zapomogi są 
przyznawane w związku z chorobami najczę-
ściej nowotworowymi, dzieciom sierotom po 
zmarłych lekarzach, „covidowe” dla lekarzy, 
którzy ciężko chorowali i  nie uzyskiwali do-
chodu. Przyznawane są odprawy pośmiertne 
po lekarzu. Dofinansowywane są również 
szczepienia dzieci, głównie przeciwko menin-
gokokom dla rodzin wielodzietnych.

Z kolei głos zabrał dr. n. med. Przemysław 
Janusz – przewodniczący Komisji Młodych 
Lekarzy. Komisja prowadzi działalność szko-
leniową i integracyjną. 

Na zakończenie dr n. med. Piotr Knast, po-
siłkując się prezentacją fotograficzną, omó-
wił nową inwestycję jaką jest rozbudowa 
budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 
i  45. Decyzją Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
w marcu 2017 r. został dokupiony budynek  
przy ul. Kazimierza Wielkiego 43. Powołano 
Zespół ds. remontu, któremu przewodniczy 
dr Piotr Knast. Prace budowlane rozpoczęły 
się w 2018 r. Cały budynek ma powierzchnię 
ok 700m2. Koszt inwestycji jest dość wysoki, 
około 8,5 mln złotych, ze względu na zabyt-
kowy charakter budynku.

Kończąc spotkanie Bożena Kaniak podzię-
kowała wszystkim delegatom za tak liczne 
przybycie. ■

WYDARZYŁO SIĘ

Sukcesy dolnośląskich 
lekarzy narciarzy
Miłośnicy białego szaleństwa nie mogli w  tym roku narzekać na brak śniegu. 
Zima w  górach była piękna i  znakomite warunki narciarskie dla zjazdowców 
i biegaczy utrzymują się mimo nadejścia kalendarzowej wiosny. Dwoje lekarzy 
z Dolnego Śląska (szkoda, że tylko dwoje – gdy tyle naszych koleżanek i kolegów 
dobrze jeździ na nartach) brało udział w zawodach organizowanych dla lekarzy. 

Lekarz medycyny Katarzyna Płocieniak z Wrocławia i lekarz stomatolog Ma-
ciej Kaczmarek z Jeleniej Góry w Pucharze POLSKIMED (Eliminacja Mistrzostw 
Polski Amatorów) w Wiśle zajęli 2 miejsca. W Pucharze Lekarzy, Farmaceutów 
i  Prawników doktor Katarzyna była pierwsza w  gigancie i  druga w  slalomie, 
a doktor Maciej pierwszy w slalomie i trzeci w gigancie.

Ukoronowaniem sezonu były Mistrzostwa Polski Lekarzy na doskonale przy-
gotowanej i wymagającej trasie Laworty w Ustrzykach Dln. Katarzyna Płocie-
niak i Maciej Kaczmarek zdobyli po komplecie złotych medali, a doktor Kata-
rzyna została mistrzynią Polski kobiet. DIL uplasowała się na 2. miejscu. 

Wiele naszych koleżanek i kolegów nie wie że od 5 lat istnieje Stowarzysze-
nie Lekarzy Narciarzy POLSKIMED. To właśnie POLSKIMED z prezesem dr. Ma-
riuszem Smolikiem był organizatorem wszystkich imprez dla lekarzy. 

Zapraszamy wszystkich, a  szczególnie młodych lekarzy, do udziału we 
współzawodnictwie medyków. Do zobaczenia na stoku. ■

Maciej Kaczmarek
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Medaliści Katarzyna Płocieniak i Maciej Kaczmarek

Lek. Bożena Kaniak  – wiceprezes DRL i prze-
wodnicząca Delegatury Wrocławskiej.



Mec. Beata Kozyra-Łukasiak – radca prawny DIL

PRAWO 
NA CO DZIEŃ 

Więcej na stronie:
www.dilnet.wroc.pl/
zakładka PRAWO

Źródło grafiki: www.flickr.com/photos/27256428336_682f1baabd_h/weiss_paarz_photos
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25 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie  Rady Ministrów 
z  dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w  spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zaka-
zów w  związku z  wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane 
w Dz. U. z 2022 r. poz. 462

Obowiązków dotyczących kwarantanny, certyfikatów i  testów dia-
gnostycznych w kierunku zakażenia COVID-19 nie stosuje się do osób 
przekraczających odcinek granicy RP z Ukrainą w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego państwa.

25 lutego 2022 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 463 
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

28 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie  Rady Ministrów 
z  dnia 25 lutego 2022 r. w  sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 473

Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium RP.

Do 31 marca 2022 r. osoba przekraczająca granicę państwową 
stanowiącą granicę zewnętrzną w strefie Schengen w celu udania się 
do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, jest 
obowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 7 dni, licząc 
od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Obowiązek odbycia kwarantanny jest równoważny z  obowiąz-
kiem wynikającym z ustawy  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Osoba przekraczająca granicę państwową RP, stanowiącą granicę 
wewnętrzną w strefie Schengen statkiem powietrznym, jest obowią-
zana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy w okresie 
48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żą-
danie funkcjonariusza Straży Granicznej wynik tego testu w języku 
polskim albo w języku angielskim. 

W przypadku gdy wym. osoba  nie spełnia powyższych warunków 
jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obo-
wiązkową kwarantannę trwającą 7 dni, licząc od dnia następującego 
po przekroczeniu tej granicy.

Obowiązków, o których mowa wyżej, nie stosuje się do osób prze-
kraczających odcinek granicy RP z Ukrainą w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. »
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Do 31 marca 2022 r. osoba przekraczająca granicę RP, stanowiącą 
granicę zewnętrzną w strefie Schengen, jest obowiązana okazać funk-
cjonariuszowi SG negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, 
przed przekroczeniem granicy w okresie 24 godzin, licząc od momentu 
wyniku tego testu.

Obowiązku  odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku prze-
kraczania granicy RP przez osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny ulega skróceniu 
w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatyw-
nego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykona-
nego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od mo-
mentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za 
zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez 
medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zaka-
żenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby:
•	wykonującej zawód medyczny 
•	 która poddaje się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2: 

* bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, 
* przed rozpoczęciem: rehabilitacji leczniczej  leczenia uzdrowisko-

wego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, świadczeń uzdrowiskowe-
go leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką doro-
słych.

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia 
uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w  kierunku 
SARS-CoV-2 jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domo-
wych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub podda-
na hospitalizacji.

 Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u któ-
rej stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, 
od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie.

Powyższego obowiązku nie stosuje się do osoby:
•	 zaszczepionej przeciwko COVID-19,
•	 która była poddana izolacji w warunkach domowych, izolacji albo ho-

spitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 
6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu teleinformatycznego, 
uzyskanego przez osobę u której stwierdzono zakażenie, pozytyw-
nego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – pod 
warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu dia-
gnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u  osoby prowadzącej z  tą osobą 
wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej. 
Okres kwarantanny osoby, o której mowa wyżej, ulega zakończeniu 

od momentu wprowadzenia do systemu teleinformatycznego nega-
tywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uzy-
skanego przez tę osobę.

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się także do oso-
by, która w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed dniem wprowadze-
nia do systemu teleinformatycznego uzyskanego przez osobę, u której 
stwierdzono zakażenie, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego 
w kierunku SARS-CoV-2, zakończyła izolację, izolację w warunkach do-
mowych lub hospitalizację. 

W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwa-
rantanną z  powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-
-CoV-2 izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informację o tym 
umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Świadczeniobiorca, który w  okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii przerwał rehabilitację leczni-
czą realizowaną w  warunkach stacjonarnych, może ją kontynuować 
u świadczeniodawcy, u którego nastąpiło jej przerwanie, na podstawie 
dotychczasowego skierowania na rehabilitację leczniczą.

Do 31 marca 2022 r. warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuń-
czo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum 
stacjonarnego, oddziału medycyny paliatywnej oraz domu pomocy 
społecznej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w  kierunku 
SARS-CoV-2 pacjenta z materiału pobranego w terminie nie wcześniej-

szym niż 4 dni przed terminem przyjęcia do zakładu. Przepisu nie stosu-
je się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Osobie zaszczepionej przeciwko COVID-19 będącej świadczeniobior-
cą  udziela się świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych innych niż określone powyżej bez konieczności wykonania 
testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łącz-
ności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy na podstawie danych 
przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych 
systemów, w tym przez telefon.

Do odwołania wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie póź-
niej niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekują-
cych na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania. 

Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy  
oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwołania stanu epi-
demii, jednakże nie później niż w  dniu udzielenia świadczenia opieki 
zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

W  przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych za pośred-
nictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy 
braku możliwości dostarczenia skierowania, świadczeniobiorca prze-
kazuje w  dniu udzielenia świadczenia skan albo zdjęcie skierowania 
za pośrednictwem tych systemów albo jeżeli nie ma takiej możliwości, 
przekazuje świadczeniodawcy dane uwidocznione na tym skierowaniu.

W  przypadku gdy świadczeniodawca z  przyczyn organizacyjno-
-technicznych nie może zidentyfikować i określić w systemie teleinfor-
matycznym statusu skierowania  w  celu wpisania świadczeniobiorcy 
na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej lub 
udzielenia mu świadczenia opieki zdrowotnej wystarczające jest poda-
nie przez świadczeniobiorcę, za pośrednictwem systemów teleinforma-
tycznych lub systemów łączności, podstawowych informacji zawartych 
w skierowaniu oraz:

klucza dostępu do skierowania albo kodu dostępu oraz numeru PE-
SEL, a w przypadku jego braku – serii i numeru paszportu albo innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość, albo numeru identyfikują-
cego skierowanie. 

W powyższym  przypadku świadczeniobiorca składa oświadczenie 
o niedokonaniu zgłoszenia w celu udzielenia świadczenia opieki zdro-
wotnej u innego świadczeniodawcy na podstawie tego skierowania. 

Do odwołania świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony 
termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i  został z  tego po-
wodu skreślony z listy oczekujących, podlega przywróceniu na tę listę 
bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpi-
ło z powodu siły wyższej. 

Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobior-
ca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania sta-
nu epidemii.

Do odwołania oświadczenia woli świadczeniobiorców o  wyborze 
świadczeniodawcy, lekarza POZ, pielęgniarki i położnej POZ mogą być 
składane zgodnie z wzorami obowiązującymi 13 marca 2020 r.

Do odwołania świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
mogą być udzielane przez świadczeniodawców także w godzinach pra-
cy określonych w umowach o udzielanie świadczeń w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej, jeżeli jest to spowodowane koniecznością za-
pewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń podstawowej opieki 
zdrowotnej realizowanych na danym obszarze.

Do odwołania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlece-
nia naprawy mogą być wystawiane za pośrednictwem systemów tele-
informatycznych lub systemów łączności.

Do odwołania w  przypadku braku możliwości weryfikacji zleceń 
i potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za 
pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych 
NFZ, weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić za pośrednictwem in-
nych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Do 31 marca 2022 r. lekarz lub felczer oraz diagnosta laboratoryj-
ny  mogą nie przekazywać odpowiednio formularzy: ZLK 1 Zgłoszenie 
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz ZLB 
1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w  kierunku biologicznych 
czynników chorobotwórczych, dotyczących zakażenia SARS-CoV-2, 
pod warunkiem zlecania wykonania testu diagnostycznego w kierunku 
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SARS-CoV-2 oraz przekazania jego wyniku za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. 

Do 31 marca 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy ma-
seczki, ust i nosa:
•	w środkach publicznego transportu zbiorowego,
•	w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

* na terenie nieruchomości wspólnych 
* w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 

osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej, 
* w budynkach użyteczności publicznej,
* w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlo-

wych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
•	w trakcie sprawowania kultu religijnego,
•	przez uczniów oraz osoby zatrudnione w  szkole lub placówce 

oświatowej – poza czasem zajęć edukacyjnych na ich terenie, chyba 
że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej,

•	przez studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomo-
wych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, oso-
by zatrudnione w  uczelni i  inne osoby prowadzące w  niej zajęcia 
oraz osoby prowadzące zajęcia z  doktorantami, uczestnikami stu-
diów podyplomowych lub innych form kształcenia – poza czasem 
zajęć na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowied-
nio rektor, dyrektor instytutu postanowi inaczej.

Powyższego nakazu nie stosuje się między innymi w przypadku  oso-
by, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
•	 całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepeł-

nosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym 
albo głębokim,

•	 trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, 
•	 zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowe-

go lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub 
krążenia. 

1 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiąz-
ku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, opu-
blikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 464

Doskonalenie zawodowe lekarza i  lekarza dentysty jest realizowane 
przez: 
•	udział w  kursie medycznym krajowym lub zagranicznym nieobję-

tym programem odbywanej specjalizacji,
•	udział w kursie medycznym prowadzonym za pośrednictwem środ-

ków przekazu telewizyjnego lub sieci internetowej z ograniczonym 
dostępem:
* krajowym, który uzyskał akceptację NRL
* zagranicznym, którego organizatorem jest uczelnia medyczna, 

lekarskie towarzystwo naukowe, międzynarodowa organizacja 
lekarska lub podmiot, którego działalność w zakresie kształcenia 
podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów uzyskała stosow-
ną akredytację, 

•	udział w krajowym lub zagranicznym kongresie lub zjeździe, krajo-
wej lub zagranicznej konferencji lub krajowym lub zagranicznym 
sympozjum naukowym,

•	odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku 
specjalistycznym,

•	udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako kole-
gium specjalistów albo towarzystwo naukowe w danej dziedzinie me-
dycyny lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia,

•	udział w  szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot 
leczniczy, w  którym lekarz lub lekarz dentysta udziela świadczeń 
zdrowotnych lub organizowanym przez grupę lekarzy lub lekarzy 
dentystów,

•	wykład lub doniesienie w  formie ustnej lub plakatowej na kursie 
medycznym, kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum na-
ukowym krajowym lub zagranicznym,

•	udział w  programie edukacyjnym udostępnianym za pośrednic-
twem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej lub in-
nych mediów, które umożliwiają wiarygodne sprawdzenie uzyska-

nej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego 
tożsamości:
* który uzyskał akceptację NRL, 
* zagranicznym, którego organizatorem jest uczelnia medyczna, 

lekarskie towarzystwo naukowe, międzynarodowa organizacja 
lekarska lub podmiot, którego działalność w zakresie kształcenia 
podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów uzyskała akredy-
tację właściwego organu w państwie, w którym działalność ta jest 
prowadzona,

•	uzyskanie w zakresie nauk medycznych stopnia naukowego dokto-
ra, doktora habilitowanego lub tytułu profesora, 

•	napisanie i  opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału 
w  takiej książce lub medycznego edukacyjnego programu multi-
medialnego, 

•	napisanie i  opublikowanie książki o  charakterze medycznym, roz-
działu w takiej książce lub edukacyjnego programu multimedialne-
go o takim charakterze, 

•	przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, roz-
działu w  takiej książce lub medycznego edukacyjnego programu 
multimedialnego, 

•	autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w facho-
wym czasopiśmie medycznym wymienionym w aktualnym w dniu 
opublikowania publikacji naukowej wykazie czasopism, 

•	napisanie i  opublikowanie artykułu w  recenzowanym, fachowym 
czasopiśmie medycznym innym niż czasopismo wymienione w wy-
kazie czasopism,

•	przetłumaczenie i  opublikowanie artykułu w  fachowym czasopi-
śmie medycznym, o którym mowa powyżej,

•	 sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego, 
•	 kierowanie specjalizacją lekarzy lub lekarzy dentystów,
•	 indywidualną prenumeratę czasopisma medycznego wymienione-

go w aktualnym wykazie czasopism ,
•	przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa nauko-

wego, o którym mowa w pkt. 5, 
•	posiadanie aktywnego indywidualnego konta na internetowych 

edukacyjnych platformach medycznych wskazanych przez NRL.
Lekarz albo lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej 

do wglądu dokumenty potwierdzające realizację obowiązku dosko-
nalenia zawodowego za dany okres rozliczeniowy.

Lekarz albo lekarz dentysta realizujący obowiązek doskonalenia 
zawodowego w ramach programu przyjętego przez towarzystwo na-
ukowe lub kolegium specjalistów może wystąpić do okręgowej izby 
lekarskiej, której jest członkiem, o wpisanie do rejestru liczby punk-
tów uzyskanych w  okresie rozliczeniowym,  na podstawie zaświad-
czenia wydanego przez to towarzystwo lub kolegium specjalistów.

Liczba punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym 
formom doskonalenia zawodowego oraz dokumenty potwierdzające 
odbycie tego szkolenia są określone w załączniku do rozporządzenia.

Za równoważne z uzyskaniem 50 punktów edukacyjnych uważa się 
odbycie każdego roku szkolenia specjalizacyjnego, przy czym punkty 
otrzymuje się wyłącznie za minimalny okres danego szkolenia spe-
cjalizacyjnego określony w  programie specjalizacji. Dokumentem 
potwierdzającym odbycie szkolenia specjalizacyjnego jest zaświad-
czenie wydane przez kierownika specjalizacji

Za równoważne z  uzyskaniem 50 punktów edukacyjnych uważa 
się uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności 
zawodowe. 

Za dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego uznaje się 
uzyskanie przez lekarza i lekarza dentystę 200 punktów edukacyjnych 
w każdym następującym po sobie okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy obejmuje 48 miesięcy.
Punkty edukacyjne uzyskane przez lekarza i  lekarza dentystę 

w okresie rozliczeniowym nie są przenoszone na kolejny okres roz-
liczeniowy.

W  przypadku obowiązywania w  okresie rozliczeniowym sta-
nu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii za dopełnienie 
obowiązku doskonalenia zawodowego uznaje się uzyskanie przez 
lekarza i lekarza dentystę w tym okresie rozliczeniowym 100 punk-
tów edukacyjnych. »
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W przypadku:
•	opublikowania referatu naukowego wygłoszonego na krajowym lub 

zagranicznym kongresie lub zjeździe, krajowej lub zagranicznej kon-
ferencji lub krajowym lub zagranicznym sympozjum naukowym nie 
dolicza się punktów edukacyjnych, które przysługują za wygłoszenie 
referatu, 

•	uzyskania w zakresie nauk medycznych stopnia naukowego doktora, 
doktora habilitowanego – nie dolicza się punktów edukacyjnych za 
opublikowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej, 

•	 kilkukrotnego wygłoszenia wykładu krajowego lub zagranicznego 
o tej samej treści – punkty edukacyjne uzyskuje się tylko raz.
Jeżeli w okresie rozliczeniowym lekarz i lekarz dentysta zostaje członkiem 

innej okręgowej izby lekarskiej, okręgowa rada lekarska tej izby uwzględnia 
uzyskane przez niego dotychczas punkty edukacyjne.

Do ustalenia liczby zdobytych i wymaganych do zdobycia punktów 
edukacyjnych w  okresie rozliczeniowym, który rozpoczął się przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychcza-
sowe oraz wskazane przepisy rozporządzenia.

2 marca 2022 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 498 
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o  instytutach badawczych

7 marca 2022 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 541 
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  
o  Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności Gospodarczej 
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

12 marca 2022 r. wesza w życie ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o po-
mocy obywatelom Ukrainy w  związku z  konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa, opublikowana w Dz. U. z 2022 r. poz. 583

Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu oraz zakres 
pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez-
pośrednio z  terytorium Ukrainy w  związku z  działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy 
posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu 
tych działań wojennych przybyli na terytorium RP.

Przepisy ustawy dotyczą również  nieposiadającego obywatelstwa 
ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na teryto-
rium RP w okolicznościach, o których mowa wyżej.

Pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od 24 lute-
go 2022 r. 

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za 
legalny na podstawie niniejszej ustawy lub ustawy o cudzoziemcach, 
mogą podejmować i  wykonywać działalność gospodarczą na 
terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 
Uprawnienie przysługuje pod warunkiem uzyskania przez obywatela 
Ukrainy numeru PESEL.

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany 
za legalny, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na tery-
torium RP obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach 
i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowol-
nym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń 
na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowe-
go i rehabilitacji uzdrowiskowej  oraz zwrotu pieniędzy za leczenie za 
granicą na podstawie dyrektywy trans granicznej.

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane przez świadczenio-
dawców na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej oraz przez apteki na podstawie umów na realizację recept, zawar-
tych z NFZ. 

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej są rozliczane ze świadczenio-
dawcami oraz aptekami przez NFZ, a finansowane z dotacji celowej 
z budżetu państwa.

Powyższy przepis stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdro-
wotnej udzielonych obywatelom Ukrainy, których pobyt na teryto-
rium RP jest uznawany za legalny, udzielonych od 24 lutego 2022 r.

Od 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi 
Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza 
terytorium państw członkowskich UE, można udzielić zgody na wy-
konywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz przyznać wa-
runkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, 
jeżeli spełnia następujące  warunki:
•	ma pełną zdolność do czynności prawnych,
•	 jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo 

lekarza dentysty,
•	wykazuje nienaganną postawę etyczną,
•	posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończe-

nie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w  innym państwie 
niż państwo członkowskie UE.

Lekarz albo lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawo-
du, o którym mowa wyżej, może wykonywać zawód wyłącznie w pod-
miocie leczniczym oraz jest zobowiązany do zgłoszenia ministrowi 
zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrud-
niony, w  terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę 
do cofnięcia zgody.

Obywatel Ukrainy, który posiada zgodę na wykonywanie zawodu le-
karza albo  lekarza dentysty oraz warunkowe prawo wykonywania za-
wodu lekarza albo lekarza dentysty , może wykonywać zawód również 
poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 w przypadku:
•	 zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia stanu epi-

demii lub 
•	braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do 

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

Lekarze i  lekarze dentyści w  trakcie stażu podyplomowego w  ra-
mach wykonywania zawodu mogą udzielać świadczeń zdrowotnych, 
do których są uprawnieni osobom, których pobyt na terytorium RP jest 
uznawany za legalny także poza podmiotem, w którym odbywają staż.

Lekarze i  lekarze dentyści w  trakcie stażu podyplomowego mogą 
udzielać wym. świadczeń zdrowotnych,  w ramach zatrudnienia w pod-
miocie leczniczym lub w  innej jednostce organizacyjnej utworzonej 
w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, których pobyt na 
terytorium RP jest uznawany za legalny. 

Lekarze i lekarze dentyści w trakcie stażu podyplomowego udziela-
ją świadczeń zdrowotnych:
•	poza czasem pracy, w ramach którego odbywają staż podyplomo-

wy, lub
•	w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego w miejscu odbywania 

stażu podyplomowego na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.
Pracodawca lekarza lub lekarza dentysty w trakcie stażu podyplo-

mowego nie może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego.
Lekarze i lekarze dentyści w trakcie stażu podyplomowego, udzie-

lając świadczeń zdrowotnych podlegają nadzorowi i  kierownictwu 
lekarza uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu, 
wyznaczonego przez kierownika jednostki, w ramach której udzie-
lają tych świadczeń.

Na wniosek lekarza lub lekarza dentysty stażysty właściwa miejsco-
wo okręgowa rada lekarska może uznać okres, w  którym lekarz lub 
lekarz dentysta, udzielał świadczeń zdrowotnych,  za równoważny 
z realizowaniem programu stażu podyplomowego, jeżeli świadczenia 
te były udzielane w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego w miejscu 
odbywania stażu.

Od 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy minister zdrowia może 
nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawo-
du na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał zaświad-
czenie wydane przez Naczelną Radę Lekarską o  okazjonalnym 
i tymczasowym wykonywaniu zawodu i zgłosił zamiar udzielania 
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świadczeń zdrowotnych osobom, których pobyt na terytorium RP 
jest uznawany za legalny.

Lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał numer odpowiadający nu-
merowi prawa wykonywania zawodu, może udzielać świadczeń zdro-
wotnych, w  tym finansowanych ze środków publicznych, osobom, 
których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny.

Od 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy przepisy dotyczące oka-
zjonalnego i tymczasowego wykonywania zawodu, stosuje się odpo-
wiednio do lekarzy i  lekarzy dentystów, którzy posiadają prawo do 
wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i  Irlandii lub w  Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, w celu umożliwienia im udzielania świadczeń zdrowotnych 
osobom, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny.

Lekarz lub lekarz dentysta, posiadający warunkowe prawo wyko-
nywania zawodu może w  ramach wykonywania zawodu udzielać 
świadczeń zdrowotnych w  podmiotach leczniczych udzielających 
świadczeń osobom, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za 
legalny. Wykonywanie zawodu w podmiotach leczniczych udzielają-
cych świadczeń ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie wymaga 
zgody ministra zdrowia na wykonywanie zawodu poza podmiotem 
leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych 
pacjentom chorym na COVID-19.

15 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opie-
ki specjalistycznej, opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 482

Zmiana została wprowadzona w zakresie gwarantowanych świadczeń 
w przypadku badań diagnostycznych w części świadczenia rezonansu 
magnetycznego, w której dodano RM piersi.

18 marca 2022 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 
633 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy  o działalności leczniczej

19 marca 2022 r. wceszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2022 r.  
o  zmianie ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych oraz niektórych innych, opubli-
kowana w Dz. U. z 2022 r. poz. 526

Pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczegól-
nych poziomów systemu zabezpieczenia obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. 

W 2022 r. wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszcze-
gólnych poziomów systemu zabezpieczenia  ogłasza się dla terenu 
danego województwa w terminie do 30 września. 

Wykaz ten obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2027 r.

Przy ustalaniu ryczałtu systemu zabezpieczenia za okres rozliczeniowy 
obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. uwzględ-
nia się dane dotyczące liczby i rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielonych i  sprawozdanych za okres rozliczeniowy obejmujący 
2019 r., finansowanych w formie ryczałtu (od 5 marca 2022 r.).

19 marca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji 
Wywiadu, opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 518

Komisje lekarskie przechowują i udostępniają dokumentację medycz-
ną na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta  z  uwzględnieniem zasad i  ograniczeń przewidzianych 
w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Regionalna komisja lekarska dokonuje czynności orzeczniczych 
w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty przeprowadzenia pierw-
szego badania lekarskiego wyznaczonego przez tę komisję. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach regionalna komisja lekar-
ska może dokonywać czynności orzeczniczych w wyznaczonym przez 
tę komisję okresie, wykraczającym poza czas określony powyżej.

19 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratow-
nictwo Medyczne, opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 634

26 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania za-
każeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagroże-
nie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium Ukrainy, opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 681

Wprowadza się metodę zapobiegania zakażeniu lub chorobie za-
kaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy polegającą na 
przeprowadzaniu szczepień ochronnych przeciw błonicy, krztuścowi,  
odrze,  ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),  
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Powyższymi szczepieniami akcyjnymi są objęte osoby, bez względu 
na ich wiek, które na podstawie dochodzenia epidemiologicznego 
związanego z wystąpieniem zakażenia lub zachorowania z uwzględ-
nieniem statusu szczepienia przeciw chorobie, o której mowa wyżej, 
albo jej podejrzenia lub ogólnej oceny ryzyka epidemiologicznego, 
zostały zidentyfikowane jako szczególnie zagrożone zakażeniem lub 
zachorowaniem na wskazane choroby zakaźne.
 
28 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie  Rady Ministrów 
z  dnia 25 marca 2022 r. w  sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 679

Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium RP.
Do 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy ma-
seczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność 
lecznicza, oraz w aptekach.

Osoby odbywające w dniu wejścia w życie rozporządzenia kwaran-
tannę, izolację albo izolację w warunkach domowych są obowiązane 
do ich zakończenia  na dotychczasowych zasadach.

28 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powo-
dujących powstanie obowiązku hospitalizacji, opublikowane 
w Dz. U. z 2022 r. poz. 680

Obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego powstaje 
w  przypadku narażenia na następujące choroby zakaźne lub pozo-
stawania w  styczności ze źródłem biologicznych czynników choro-
botwórczych je wywołujących: cholerę, dżumę płucną, zespół ostrej 
niewydolności oddechowej (SARS),  bliskowschodni zespół niewydol-
ności oddechowej (MERS), ebolę (EVD), ospę prawdziwą oraz wiruso-
we gorączki krwotoczne.

Osoby odbywające w dniu wejścia w życie rozporządzenia izolację, 
izolację w  warunkach domowych lub kwarantannę, odbywają ją na 
dotychczasowych zasadach. ■
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Jubileuszowy Zjazd Absolwentów
Wydziału Stomatologicznego

Akademii Medycznej
we Wrocławiu
ROCZNIK 1972

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 
z okazji 50-lecia uzyskania absolutorium, które od-
będą się dniach 9-10 września 2022 r. we Wrocławiu.

Program zjazdu
9 września 2022 r. (piątek)
godz. 19.00 Zwiedzanie z przewodnikiem 

Afrykarium ZOO Wrocław, 
Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

godz. 20.00 Kolacja w restauracji Laguna Bistro 
(na terenie budynku Afrykarium)

10 września 2022 r. (sobota)
Część oficjalna – Dolnośląska Izba Lekarska 
we  Wrocławiu, Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 
Wrocław (I piętro)
godz. 10.00 Śniadanie studenckie
godz. 11.00 Otwarcie zjazdu
godz. 11.45 Wystąpienie Chóru Medici Cantantes 

Uniwersytetu Medycznego
 Przemówienie JM Rektora UM 

i uroczyste wręczenie dyplomów
 Wykład okolicznościowy
 Wspólne zdjęcie pamiątkowe
godz. 18.00 Uroczysta kolacja – Hotel SCANDIC
 Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi:
Afrykarium – 150 PLN
sobota (część oficjalna + uroczysta kolacja) – 350 PLN
osoba towarzysząca na uroczystej kolacji – 200 PLN
część oficjalna (bez uroczystej kolacji) – 150 PLN

Wpłat prosimy dokonywać na konto 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do dnia 31.05.2022 r.
z dopiskiem „Zjazd 1972”. Koleżanki prosimy o po-
danie nazwiska obecnego oraz z okresu studiów. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w  Hotelu 
Scandic po preferencyjnych cenach pod nume-
rem tel. 71/787-01-12 (prosimy o  podanie hasła 
„rocznik 1972”). Płatność za hotel indywidualna 
(nie jest wliczona w cenę zjazdu).

Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. 
DO ZOBACZENIA!!!

Komitet Organizacyjny
Elżbieta Wronecka, Jarosław Śmiałowski

Wydział Lekarski
Akademii Medycznej we Wrocławiu

Rocznik 1974

KOLEŻANKI i KOLEDZY! 
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie kole-
żeńskie, które odbędzie się w dniach 30 września - 
2 października 2022 r. Miejscem spotkania będzie 
ośrodek Vital & SPA Resort Szarotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
30 września 2022 r. (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill
1 października 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie
godz. 10.15 Msza św. – kościół 

św.Anny w Zieleńcu
 Czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie grupowe 

przed Ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad
 Czas wolny
godz. 18.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz.19.00-2.00 Bankiet

2 października 2022 r. (niedziela)
Godz.8.00-11.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej wynosi 600 zł.
Wpłat proszę dokonywać na konto 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do dnia 30.04.2022 r.
z dopiskiem „Zjazd 1974”. Koleżanki proszę o po-
danie nazwiska obecnego oraz z okresu studiów.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA!!! W ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Serdecznie zapraszam do udziału w zjeździe. 
DO ZOBACZENIA W ZIELEŃCU!!!

Komitet Organizacyjny
Ryszard Fedyk, Danuta Lewiecka, Wiktor Wolfson

Zjazd Absolwentów
Akademii Medycznej

we Wrocławiu
ROCZNIK 1976

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie 
z  okazji 45-lecia ukończenia Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu, które odbędzie się w  dniach  
10-11 czerwca 2022 r. we Wrocławiu.

Program zjazdu
10 czerwca 2022 r. (piątek)
dla zainteresowanych – płatne dodatkowo 100 zł
godz. 19.00 Zwiedzanie z przewodnikiem 

Afrykarium ZOO Wrocław, 
Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

godz. 20.00 Kolacja w Restauracji Laguna Bistro 
(na terenie budynku Afrykarium)

11 czerwca 2022 r. (sobota)
godz. 9.30 Msza Święta (kościół 

pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3)

 Część oficjalna - Collegium 
Anatomicum

 Chałubińskiego 6A, 50-368 Wrocław
godz. 11.00 Śniadanie studenckie
godz. 12.00 Otwarcie zjazdu
godz. 12.10 Wykład okolicznościowy
 Wspólne zdjęcie pamiątkowe
godz. 18.00 Uroczysta kolacja – Hotel SCANDIC
 Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi:
sobota (część oficjalna + uroczysta kolacja) – 350 zł,
osoba towarzysząca na uroczystej kolacji – 200 zł,
część oficjalna (bez uroczystej kolacji) – 150 zł,
Afrykarium (płatne dodatkowo) – 100 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto 26 1140 2004 
0000 3702 7737 0761 (odbiorca Krystyna Ślusarek) 
do 30.04.2022 r. z  dopiskiem „Zjazd 1976”. Kole-
żanki prosimy o podanie nazwiska obecnego oraz 
z okresu studiów. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w  Hotelu 
Scandic po preferencyjnych cenach pod nume-
rem telefonu 71/787-01-12 (prosimy o  podanie 
hasła „rocznik 1976”). Płatność za hotel indywidu-
alna (nie jest wliczona w cenę zjazdu).

Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. 
DO ZOBACZENIA!!!

Za Komitet Organizacyjny
Krystyna Awzan (Ślusarek), Lucjan Ilnicki

Wydział Lekarski
Akademii Medycznej we Wrocławiu

Rocznik 1977

UWAGA!!  
Zmiana wysokości opłaty za uczestnictwo.

KOLEŻANKI i  KOLEDZY! Serdecznie zapraszamy 
na spotkanie koleżeńskie Absolwentów Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
które odbędzie się w  dniach 27-29 maja 2022 r. 
w  Kudowie-Zdroju (Hotel Kudowa**** Manufak-
tura Relaksu, Pogodna 16, 57-350 Kudowa-Zdrój).

Program zjazdu
27 maja 2022 r. (piątek)
od godz. 15.00 Zakwaterowanie w hotelu
godz. 18.00-2.00 Grill przy biesiadnej muzyce
28 maja 2022 r. (sobota)
godz. 7.00-10.00 Śniadanie
 Czas wolny, spacer po uzdrowisku
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie grupowe 

przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad
godz. 18.00-2.00 Grill przy biesiadnej muzyce
29 maja 2022 r. (niedziela)
godz. 7.00-10.00 Śniadanie i pożegnania
do godz. 11.00 Wymeldowania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 750 PLN.
Osoby, które dokonały już opłaty w  wysokości 
550 zł – prosimy o dopłatę w wysokości 200 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto 87 1090 2398 
0000 0001 4377 3356 (odbiorca Małgorzata Rud-
nicka) do 30.04.2022 r. z dopiskiem „Zjazd 1977”. 
Panie prosimy o podanie nazwiska obecnego oraz 
z okresu studiów.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA!!! W ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie ze Strefy Relaksu: krytego basenu 
z atrakcjami wodnymi (gejzer, kaskada, masażery), 
jacuzzi, strefy saun (sucha, infrared, łaźnia paro-
wa), urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.
Serdecznie zapraszamy do udziału w  zjeździe. 
DO ZOBACZENIA W KUDOWIE!!!

Komitet Organizacyjny
Andrzej Bugajski, Jolanta Kasperkiewicz-Skałecka

Małgorzata Rudnicka, Danuta Sidor

Zjazd Absolwentów
Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej

we Wrocławiu
ROCZNIK 1982

KOLEŻANKI i KOLEDZY!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie 
z okazji 40-lecia ukończenia Wydziału Lekarskie-
go Akademii Medycznej we Wrocławiu, które 
odbędzie się w  dniach 7-8 października 2022 r. 
we Wrocławiu.

Program zjazdu
7 października 2022 r. (piątek)
dla zainteresowanych – płatne dodatkowo 100 zł
godz. 19.00 Zwiedzanie z przewodnikiem 

Afrykarium ZOO Wrocław, 
Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

godz. 20.00 Kolacja w Restauracji Laguna Bistro 
(na terenie budynku Afrykarium)

8 października 2022 r. (sobota)
 Część oficjalna – Collegium 

Anatomicum, Katedra i Zakład 
Anatomii Prawidłowej

 Chałubińskiego 6A, 50-368 Wrocław
godz. 10.00 Śniadanie studenckie
godz. 10.30 Wykład okolicznościowy
godz. 11.30 Grupowe zdjęcie pamiątkowe
godz. 19.00 Bankiet – Hotel SCANDIC
 Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi 350 zł  
oraz:
osoba towarzysząca na bankiecie – 200 zł,

ZJAZDY ABSOLWENTÓW AM WE WROCŁAWIU
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Afrykarium (płatne dodatkowo) – 100 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 30.04.2022 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1982”. Koleżanki prosimy o podanie nazwi-
ska obecnego oraz z okresu studiów. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w  Hotelu 
Scandic po preferencyjnych cenach pod nume-
rem telefonu 71/787-01-12 (prosimy o  podanie 
hasła „rocznik 1982”). Płatność za hotel indywidu-
alna (nie jest wliczona w cenę zjazdu).

Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. 
DO ZOBACZENIA!!!

Komitet Organizacyjny
Małgorzata Dmochowska-Perz, Jolanta Zaleska

Wydział Stomatologiczny
Akademii Medycznej

we Wrocławiu
ROCZNIK 1985

KOLEŻANKI i KOLEDZY!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie 
z  okazji 35-lecia ukończenia Wydziału Stomato-
logicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
które odbędzie się w  dniach 20-22 maja 2022 r. 
Miejscem spotkania będzie ośrodek Tarasy Wang 
w Karpaczu (Na Śnieżkę 3, 58-540 Karpacz).

Program zjazdu
20 maja 2022 r. (piątek)
Od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill 
21 maja 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-10.30 Śniadanie
godz. 11.00 Msza św. (kościół 

pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny)

 Konstytucji 3 Maja 44, Karpacz
 Czas wolny, spacer po Karpaczu
godz. 14.00 Obiad
 Czas wolny
godz. 19.00-2.00 Bankiet/uroczysta kolacja
22 maja 2022 r. (niedziela)
godz. 8.00-10.30 Śniadanie i pożegnania
do godz. 12.00 Wymeldowania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 500 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto 76 1140 2004 
0000 3702 7937 7470 (odbiorca Aneta Łojewska) 
do 30.04.2022 r. z  dopiskiem „Zjazd 1985”. Pa-
nie prosimy o  podanie nazwiska obecnego oraz 
z okresu studiów.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA!!! W ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z jacuzzi, saun, jak również dostęp do 
bezprzewodowego internetu oraz bezpłatny mo-
nitorowany parking.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. 
DO ZOBACZENIA W KARPACZU!!!

Komitet Organizacyjny
Aneta Łojewska, Waldemar Jarosiewicz

Wydział Lekarski
Akademii Medycznej

we Wrocławiu
ROCZNIK 1990

KOLEŻANKI i KOLEDZY!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie 

z  okazji 30-lecia ukończenia Wydziału Lekarskie-
go Akademii Medycznej we Wrocławiu, które od-
będzie się w dniach 3-5 czerwca 2022 r. Miejscem 
spotkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort Sza-
rotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
3 czerwca 2022 r. (piątek)
Od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
Godz. 18.00-24.00 Grill przy biesiadnej muzyce
4 czerwca 2022 r. (sobota)
Godz. 8.00-10.00 Śniadanie
godz. 10.15 Msza św. – kościół 

św. Anny w Zieleńcu
 Czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad
 Czas wolny
godz. 19.00-2.00 Bankiet
5 czerwca 2022 r. (niedziela)
godz. 9.00-10.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej:
piątek-niedziela z noclegami – 500 zł,
sobota-niedziela z noclegiem – 350 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto 63 1140 2004 
0000 3402 7877 0728 (odbiorca Ewa Willak-Janc) 
do 30.04.2022 r. z  dopiskiem „Zjazd 1990”. Pa-
nie prosimy o  podanie nazwiska obecnego oraz 
z okresu studiów.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA!!! W ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. 
DO ZOBACZENIA W ZIELEŃCU!!!

Za Komitet Organizacyjny
Wojciech Apoznański, Ewa Willak-Janc, 

Teresa Żak (Biercewicz)

Wydział Lekarski
Akademii Medycznej

we Wrocławiu
ROCZNIK 1991

KOLEŻANKI i KOLEDZY! 
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie 
koleżeńskie, tym razem z  okazji 30-lecia ukoń-
czenia Wydziału Lekarskiego Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu, które odbędzie się w  dniach  
23-25 września 2022 r. Miejscem spotkania będzie 
ośrodek Vital & SPA Resort Szarotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
23 września 2022 r. (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill
24 września 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie
godz. 10.15 Msza św. – kościół 

św. Anny w Zieleńcu
 Czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad
 Czas wolny
godz. 18.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 19.00-2.00 Bankiet

25 września 2022 r. (niedziela)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej wynosi 600 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 30.04.2022 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1991”. Panie prosimy o  podanie nazwiska 
obecnego oraz z okresu studiów.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA!!! W ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. 
DO ZOBACZENIA W ZIELEŃCU!!!

Komitet Organizacyjny
Piotr Dzięgiel, Jarosław Janc, Jacek Szepietowski

Wydział Lekarski
Akademii Medycznej

we Wrocławiu
ROCZNIK 1992

KOLEŻANKI i KOLEDZY! 
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie 
koleżeńskie, tym razem z  okazji 30-lecia ukoń-
czenia Wydziału Lekarskiego Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu, które odbędzie się w  dniach 
10-12 czerwca 2022 r. Miejscem spotkania będzie 
ośrodek Vital & SPA Resort Szarotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
10 czerwca 2022 r. (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill
11 czerwca 2022 r. (sobota)
godz.8.00-11.00 Śniadanie
 Czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad
 Czas wolny
godz. 18.30 Pamiątkowe zdjęcie grupowe 

przed Ośrodkiem
godz. 19.00-2.00 Bankiet
12 czerwca 2022 r. (niedziela)
Godz. 8.00-11.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe od absolwen-
ta/osoby towarzyszącej 600 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 30.04.2022 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1992”. Koleżanki prosimy o podanie nazwi-
ska obecnego oraz z okresu studiów.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA!!! W ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe. 
DO ZOBACZENIA W ZIELEŃCU!!!

Komitet Organizacyjny
Robert Seifert, Ewa Wesołowska-Szepietowska, 

Tomasz Zajdel, Joanna Ziemianowicz-Witkowska

Bliższych informacji udziela Patrycja Malec, kom. 501 217 204, e-mail: patka.malec@wp.pl
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KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

oraz
Oddział Wrocław Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

zapraszają na kurs medyczny on-line

WEBINARIUM:
WYBRANE ASPEKTY LECZENIA 

IMPLANTOLOGICZNEGO
który odbędzie się 28 maja 2022 r. (sobota)  

w godz. 10.00-13.30

Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik i moderator kursu:
dr hab. MACIEJ DOBRZYŃSKI, prof. UMW

PROGRAM KURSU
godz. 10.00-11.30 Współczesne metody planowania leczenia 

implantologicznego
 dr n. med. Jakub Hadzik
godz. 11.30-11.40 PRZERWA
godz. 11.40-13.10 Jak uniknąć poważnych powikłań w zabiegu 

Sinus Lift i jak sobie z nimi radzić?
 dr n. med. Daniel Ciapiński
godz 13.10-13.30 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KURSU

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną na 

adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (na szkolenie może 
się zapisać tylko osoba zgłaszająca). Decyduje kolejność 

zgłoszeń. Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 
elektroniczną link do szkolenia.

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 
przesłany drogą elektroniczną,  

po weryfikacji przez dział informatyczny DIL logowania 
każdego zgłoszonego wcześniej uczestnika.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny on-line

WEBINARIUM:
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 
FIZYCZNYCH 2022 r. W PRYWATNEJ 

PRAKTYCE LEKARSKIEJ – POLSKI ŁAD 
ORAZ NOWELIZACJE USTAWY PIT
który odbędzie się dnia 22 kwietnia 2022 r. (piątek)  

w godz. 10.00-13.00
Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik naukowy kursu
dr hab. ANDRZEJ WOJNAR, prof. nadzw.

Wykładowca mgr BARBARA MIECZKOWSKA

OMAWIANE ZAGADNIENIA
1. Zasady ustalania zaliczek, zmiany w drukach PIT 2, PIT 4, PIT 8AR, PIT 11. 

Rozporządzenie z 7.01.2022 r., a Ustawa z 24.02.2022 r. – wpływ na wypłatę 
wynagrodzenia.

2. Opodatkowanie r yc z ał tem – problemy w  stosowaniu stawki 
i w sporządzanej dokumentacji.

3. Koszty uzyskania przychodu – samochód, amortyzacja, wynagrodzenia, 
składki ZUS.

4. Ulgi i zwolnienia podatkowe. Przykłady.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (na szkolenie może się 
zapisać tylko osoba zgłaszająca). Kilka dni przed szkoleniem 

uczestnik otrzyma drogą elektroniczną link do szkolenia.
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 

przesłany drogą elektroniczną, po weryfikacji przez dział 
informatyczny DIL logowania każdego zgłoszonego wcześniej 

uczestnika.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
oraz

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

I Oddział Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Gromkowskiego we Wrocławiu
zapraszają na konferencję on-line

WEBINARIUM: CHOROBY ODKLESZCZOWE
która odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. (czwartek)  

w godz. 9.00-14.00
Uczestnikowi konferencji  

przysługuje 5 punktów edukacyjnych.
Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Ze względów techniczno-organizacyjnych w konferencji może 
uczestniczyć maksymalnie 200 osób.

Kierownik naukowy konferencji dr n. med. SYLWIA SERAFIŃSKA

Opiekun naukowy konferencji prof. zw. dr hab. KRZYSZTOF SIMON

PROGRAM KONFERENCJI
godz. 9.00-9.30 Choroby przenoszone przez stawonogi
 prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon
godz. 9.30-10.00 Choroby odkleszczowe w Polsce i na świecie
 dr n. med. Sylwia Serafińska
godz. 10.00-10.30 Diagnostyka immunologiczna zakażeń krętkiem Borrelia 

burgdorferi sensu lato
 dr n. med. Małgorzata Klimczak-Filippowicz

godz. 10.30-11.00 Neuroborelioza – odrębności diagnostyczne i kliniczne, 
prezentacja przypadków

 dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak
godz. 11.00-11.30 Diagnostyka różnicowa boreliozy stawowej
 dr n. med. Sylwia Serafińska
godz. 11.30-12.00 Standardy terapeutyczne w różnych postaciach boreliozy z Lyme
 dr n. med. Marta Kucharska
godz. 12.00-12.30 Borelioza – najczęstsze błędy diagnostyczne i terapeutyczne
 dr n. med. Marcin Czarnecki
godz. 12.30-13.00 Odkleszczowe zapalenie mózgu (europejskie, syberyjskie, 

dalekowschodnie) – epidemiologia, przebieg kliniczny, pre-
zentacja przypadków

 lek. Justyna Janocha-Litwin
godz. 13.00-13.30 KZM – diagnostyka, leczenie i profilaktyka
 dr n. med. Monika Pazgan-Simon
godz. 13.30-14.00 Podsumowanie konferencji. Najciekawsze pytania i od-

powiedzi.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną na 

adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (na szkolenie może 
się zapisać tylko osoba zgłaszająca). Decyduje kolejność 

zgłoszeń. Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 
elektroniczną link do szkolenia.

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 
przesłany drogą elektroniczną,  

po weryfikacji przez dział informatyczny DIL logowania 
każdego zgłoszonego wcześniej uczestnika.
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II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii 
i Żywienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

zapraszają na konferencję naukowo-dydaktyczną
która odbędzie się 7 maja (sobota) 2022 roku

Ciekawa kazuistyka w praktyce 
rezydenta pediatrii 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu

Kierownik naukowy konferencji: dr n. med. Tomasz Pytrus

Miejsce obrad: Dolnośląska Izba Lekarska, Wrocław 
ul. Kazimierza Wielkiego 45

Program konferencji:
godz. 9.00-9.15 P ó ź n o  r o z p o z n a n a  a t r e z j a  d r ó g  ż ó ł c i o w y c h 

u  2-miesięcznego dziecka: lek. Paula Grebska, dr n. 
med. Anna Kofla-Dłubacz

godz. 9.15-9.30 Torbiele nerek jako pierwsza manifestacja ciliopatii: lek. 
Karolina Sakowicz, lek. Joanna Braksator

godz. 9.30-9.45 Metastatyczna postać choroby Leśniowskiego-Crohna: 
lek. Agnieszka Bury, dr n. med. Tatiana Jamer

godz. 9.45-10.00 Zaburzenia wzrastania jako pierwsza manifestacja 
choroby Leśniowskiego-Crohna: lek. Małgorzata 
Arciszewska, dr n. med. Anna Kofla-Dłubacz

godz. 10.00-10.15 Rzadka przyczyna wymiotów u 9-letniego chłopca: lek. 
Alicja Kućma, dr n. med. Elżbieta Krzesiek

godz. 10.15-10.30 Uchyłek Meckela jako główna przyczyna krwawienia 
z  dolnego odcinka przewodu pokarmowego: lek. Iga 
Stankiewicz, lek. Joanna Braksator

godz. 10.30-10.45 Choroba Hirschprunga jako rzadka prz yc z yna 
przewlekłego zaparcia u 12-letniego chłopca: lek. Sonia 
Watras, dr n. med. Katarzyna Akutko

godz. 10.45-11.00 Zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy związane z chorobą 
Hirschprunga (HAEC): lek. Bartłomiej Śmieszniak, dr n. 
med. Elżbieta Krzesiek 

godz. 11.00-11.15 Eozynofilowe zapalenie przełyku jako przyczyna 
zaburzeń połykania u 16-letniego chłopca: lek. Paulina 
Kuchalska, dr n. med. Agnieszka Borys-Iwanicka

godz. 11.15-11.30 Etiologia nawracającego zapalenia trzustki - o  czym 
lekarz powinien wiedzieć?: lek. Marcin Motak, dr n. 
med. Tatiana Jamer

godz. 11.30 -12.00 przerwa na kawę
godz. 12.00-12.15 Typowy zespół hemolityczno-mocznicowy o nietypowej 

etiologii: lek. Justyna Ślusarek 
godz. 12.15-12.30 Wieloaspektowe podejście do zatrzymania moczu na 

podstawie przypadku pacjenta z  rzadkim zespołem 
genetycznym: lek. Paulina Mazurkiewicz 

godz. 12.30-12.45 Wrodzony „Zespół dziecka wiotkiego” –  opis przypadku: 
lek. Katarzyna Koszałka-Fornal, dr n. med. Dorota 
Paluszyńska 

godz. 12.45-13.00 Gotowość do weryfikacji diagnozy zaletą lekarza 
prowadzącego: lek. Mateusz Biela

godz. 13.00-13.15 Naturalne konsekwencje nieodpowiedniego stosowania 
narzędzi diagnostycznych: lek. Klaudia Wójtowicz

godz. 13.15-13.30 Nietypowe zapalenia naczyń związane z  zakażeniem 
SARS-CoV2: lek. Alina Ciach

godz. 13.30-13.45 Trudna droga do rozpoznania choroby Cushinga 
– czasem warto być upartym lekarzem: lek. Maria 
Luboińska, dr n. med. Eugenia Kik, dr n. med. 
Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska

godz. 13.45-14.00 Leczenie ostrych powikłań cukrzycy – zalecenia 
i  kontrowersje: lek. Joanna Ociepa, dr n. med. 
Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska

godz. 14.00-14.15 Zapalenie mięśnia sercowego u 17-letniego pacjenta – 
przypadek typowy czy nie?: lek. Kajetan Kawecki, dr n. 
med. Wioleta Kucharska

godz. 14.15-14.30 Atopowe zapalenie skóry – co zrobić nim wyślesz pacjenta 
do specjalisty?:  lek. Piotr Werner, dr n. med. Anna Maroń

godz. 14.30-14.45 Zaburzenia rytmu po operacji zespołu Fallota: lek. 
Tatiana Yersh, dr n. med. Anna Halarewicz-Ciastullo

godz. 14.45-15.00 Zespół długiego QT? Dyselektrolitemia? – problem 
kliniczny i  diagnostyczny: lek. Michał Stepkowski,  
dr n. med. Marek Wasicionek

godz. 15.00-15.15 Możliwości terapeutyczne u  pacjentów z  pokrzywką 
przewlekłą: lek. Marcin Galica, dr n. med. Ewa Willak-
Janc

godz. 15.15-15.30 Obrzęk uczuleniowy czy odma podskórna? Wątpliwości 
młodego lekarza: lek. Agnieszka Kot, dr hab. Barbara 
Sozańska, prof. UM

Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

zapraszają na kurs medyczny on-line

WEBINARIUM:
POROZMAWIAJMY O ORTODONCJI 

WSPÓŁCZESNEJ – 
CO LEKARZ DENTYSTA WIEDZIEĆ 

POWINIEN?
który odbędzie się 9 kwietnia 2022 r. (sobota)  

w godz. 9.00-13.30
Kierownik naukowy kursu
prof. dr hab. BEATA KAWALA

Moderator kursu
dr n. med. URSZULA KANAFFA-KILIJAŃSKA

Uczestnikowi kursu przysługują 4 punkty edukacyjne.
Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

PROGRAM KURSU
godz. 9.00-10.00 Leczenie interdyscyplinarne – współpraca 

ortodonty z lekarzami innych specjalności
 lek. dent. Grzegorz Olchowski

godz. 10.00-11.00 Wykorzystanie analizy profilu twarzy, badania 
wewnątrzustnego i cefalometrii w diagnostyce 
i wczesnym leczeniu ortodontycznym

 dr n. med. Jacek Kotuła
godz. 11.00-12.00 Asymetria żuchwy – diagnostyka, etiologia 

i sposoby postępowania
 lek. dent. Alicja Babczyńska, lek. dent. Malwina 

Sikorska
godz. 12.00-13.00 O czym nie lubimy rozmawiać – co o retencji 

i utrzymaniu efektów leczenia ortodontycznego 
powinien wiedzieć lekarz dentysta?

 dr n. med. Ewa Szeląg
godz. 13.00-13.30 Dyskusja on-line i zakończenie kursu.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl  
(na szkolenie może się zapisać tylko osoba zgłaszająca).

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 

elektroniczną link do szkolenia.
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 

przesłany drogą elektroniczną, po weryfikacji przez dział 
informatyczny DIL logowania każdego zgłoszonego wcześniej 

uczestnika.
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Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny on-line

WEBINARIUM:
PSYCHOLOGICZNE RÓŻNICE 

INDYWIDUALNE – CZYLI DLACZEGO 
I CZYM RÓŻNIĄ SIĘ LUDZIE POMIĘDZY 

SOBĄ?
Jak wiedzę o różnicach wykorzystać w relacjach z pacjentami, 

współpracownikami i rodziną?
które odbędzie się w następujących terminach:
20 kwietnia 2022 r. (środa) w godz. 9.00-12.00

18 maja 2022 r. (środa) w godz. 9.00-12.00
Wykładowca: lek. Dariusz Delikat, psycholog

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Ze względów techniczno-organizacyjnych w kursie może 

uczestniczyć maksymalnie 30 osób.
Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.

OMAWIANE ZAGADNIENIA
Każdy człowiek jest niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Pomimo to 
posiadamy zestaw cech wspólnych. Łączy nas: sposób mówienia, zachowania, 

odczuwania, analizowania itp. Jesteśmy układanką składającą się z różnych 
elementów. Niektóre z nich wyraźnie wyróżniają się na tle innych, wpisując 
nas w określoną kategorię lub typ, np. w typ osobowości. Każdy typ, styl, 
odmiana mają swoje mocne i słabe strony. Wiedza o nich pozwala skutecznie 
oddziaływać nie tylko na otaczających nas ludzi, w tym współpracowników 
i pacjentów, ale także na samego siebie.

PORUSZANE ZAGADNIENIA:
1. Teorie osobowości, typy temperamentów, style poznawcze.
2. Zależności pomiędzy typem osobowości człowieka, a występującymi 

zaburzeniami zdrowotnymi.
3. Rozpoznawanie psychologicznych typów pacjentów.
4. Efektywna komunikacja z pacjentami o różnych charakterystykach 

psychologicznych (budowanie relacji, wpływanie na poglądy, decyzje, 
zachowania).

5. Identyfikacja własnych preferencji psychologicznych i ich 
wykorzystywanie w budowaniu relacji interpersonalnych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną

na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (na szkolenie 
może się zapisać tylko osoba zgłaszająca).

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 

elektroniczną link do szkolenia.
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 

przesłany drogą elektroniczną, po weryfikacji przez dział 
informatyczny DIL logowania każdego zgłoszonego wcześniej 

uczestnika.

 Uchwały Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 3 marca 2022 roku

Uchwały Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 17.03.2022 r.

NR 20/2022
w sprawie udzielenia  

bezzwrotnej zapomogi pieniężnej

NR 21/2022
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą

Uchwała Nr 22/2022
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Uchwała Nr 24/2022
w sprawie zawarcia umowy dot. przeprowadzenia komputerowej obsługi wyborów

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wyraża zgodę na zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia komputerowej 
obsługi wyborów w dniu 2 kwietnia 2022 roku podczas XLI Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu 
z Firmą MWC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 13 456,20 złotych brutto. 

Uchwała Nr 25/2022
w sprawie zmiany uchwały nr 134/2018 z dnia 4.10.2018 roku 

dotyczącej regulaminu Komisji Socjalnej DRL
§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zmienia zapis Regulaminu Komisji Socjalnej DRL w następujący sposób: 
§ 2

W punkcie 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z wybuchem wojny na Ukrainie, 
upoważnionymi do otrzymania pomocy socjalnej są lekarze z Ukrainy, ubiegający się o uzyskanie prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Uchwała Nr 26/2022
w sprawie oceny niezdolności do wykonywania zawodu lekarza

Uchwała Nr 27/2022
w sprawie oceny niezdolności do wykonywania zawodu lekarza

Uchwała Nr 28/2022
w sprawie oceny niezdolności do wykonywania zawodu lekarza

Pozostałe uchwały znajdują się na stronie: bip.dilnet.wroc.pl

KONFERENCJE I SZKOLENIA 
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Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
z powodu śmierci

Profesora dr. hab. n. med. płk. w st. spocz. 
Telesfora Piecucha

wieloletniego kierownika Kliniki Chirurgicznej
składa

kierownik Kliniki Chirurgicznej 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu 
dr hab. n. med. Mariusz Chabowski wraz z zespołem 

Lek. Henrykowi Drozdowskiemu
wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Teścia 
składają 

współpracownicy z Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Sp. z o. o.  
w Jelczu-Laskowicach 

mieszczącej się przy ul. Bożka 13

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w 2 marca 2022 r. 
odszedł nasz Kolega 

dr hab. Henryk Sośnik
specjalista patomorfolog.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Oddziału Wrocławskiego  

Polskiego Towarzystwa Patologów

Pani prof. dr hab. n. med. Lucynie Pośpiech
oraz

 Panu dr. n. med. Zygmuntowi Pośpiechowi
najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Syna
składają

Zarząd oraz lekarze z Medicus Clinic we Wrocławiu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mariana Zembali
kardiochirurga, profesora nauk medycznych.

Rodzinie i Najbliższym
Wyrazy szczerego współczucia składają

koleżanki i koledzy – pracownicy
CDT MEDICUS w Lubinie

Wyrazy głębokiego współczucia naszej Koleżance 

dr Elżbiecie Chwastyk-Romanowskiej
z powodu śmierci

Taty
składają koleżanki i koledzy z Oddziału II Dolnośląskiego Centrum 

Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Doktor Dorocie Paluszyńskiej 
oraz Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają

 Koleżanki i Koledzy z Oddziału Dolnośląskiego  
Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Z głębokim żalem informujemy  
o odejściu 21 marca 2022 r. na wieczny dyżur 

Franciszka Grycana 
świetnego lekarza reumatologa i niezwykle życzliwego Kolegi.

Wyrazy współczucia Synowi składają Koleżanki i Koledzy Franka 
z Koła Seniorów  DIL w Jeleniej Górze.

Z głębokim smutkiem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

Profesora dr. hab. n. med.  
Mariana Zembali

Pożegnaliśmy lekarza, wybitnego kardiochirurga, transplantologa, 
nauczyciela akademickiego, wspaniałego Człowieka, który tworzył 

historię polskiej transplantologii.
Naszemu środowisku był szczególnie bliski. Tu we Wrocławiu kończył 

Akademię Medyczną, tu miał nauczycieli akademickich, kolegów 
i przyjaciół z tamtych lat.  

Został też uhonorowany wyjątkową godnością macierzystej uczelni – 
doktoratem honoris causa.  

Z sympatią wspominał lata spędzone we Wrocławiu.
Żegnaj Przyjacielu.

Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia składa
Dolnośląska Rada Lekarska

Składamy szczere kondolencje i wyrazy żalu
naszej Koleżance

lek. med. Marii Kuryś-de Sas Dobruckiej
z powodu śmierci Męża

lek. stom. Zbigniewa de Sas Dobruckiego
Koledzy lekarze z Koła Terenowego DIL

przy Uzdrowiskach Kłodzkich SA

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

lek. Bożeny Mierzwy 
specjalisty neurologa, oddanej pacjentom  

i cenionej przez przyjaciół.
Odeszła od nas 19 grudnia 2021 roku w wieku 54 lat. 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają

koleżanki i koledzy z Koła Terenowego DIL w Lubaniu

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wspaniałego człowieka i lekarza 

Prof. dr. hab. Mariana Zembali
kardiochirurga, przyjaciela środowiska lekarskiego Lubina. 

Wyrazy współczucia Rodzinie 

składają
Krystyna i Artur Kwaśniewscy
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Wspomnienie o moim Tacie 
– dr. hab. Henryku Sośniku

Jego życie jak w soczewce skupia wszystkie blaski i cienie XX wieku. Urodził się w 1934 
roku w Czarnowąsach koło Opola  w polskiej, patriotycznej rodzinie. Językiem urzę-
dowym na tych terenach był niemiecki, w domu jednak rozmawiano po polsku. Jego 

dziadek, Jan Sośnik, za działalność w  Polskim Związku Polaków spod Znaku Rodła  był 
osadzony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. W szkole za używanie języka pol-
skiego dostawało się rózgą po rękach. Nauczycielem pierwszych klas szkoły powszechnej 
był ideowo zindoktrynowany działacz NSDAP.

Doświadczenia okresu wojny odbiły  na Tacie niezatarte piętno i pozostawiły głębokie 
blizny. Szybko musiał dorosnąć. Stał się „stary maleńki” i wtedy zrozumiał, że swoje poglą-
dy trzeba opierać na wartościach trwałych: osadzonych w religii i tradycji.

Mając niewiele ponad 10 lat, w styczniu 1945 uciekał przed frontem z mamą, bratem 
i  4-letnią siostrą, którą ciągnął na sankach, przez Odrę do dziadków w  Żelaznej. Mama 
przed ucieczką posprzątała dom, w drzwiach zostawiła klucze. Ukrywali się w piwnicach. 
Wtedy paradoksalnie pomagała im znajomość języka polskiego, bo żołnierze radzieccy 
słysząc polską mowę zostawiali ich w spokoju.

W 1953 roku mój Ojciec rozpoczął studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. To cza-
sy mrocznego stalinizmu, osiem lat po zakończeniu II wojny światowej. Władza ludowa 
rozprawiała się z niepodległościowym podziemiem. Tato wyznawał zasadę: nie angażuję 
się politycznie po żadnej stronie. Uczył się. Naokoło panowała nędza. Brakowało wszyst-
kiego. Do późnego wieczora stało się w czytelni biblioteki przy ul. Rosenbergów (dzisiaj 
Parkowej), żeby po koledze przejrzeć atlas anatomii lub skorzystać z podręczników.

Jego grupa na roku to osoby, które w przyszłości odegrają znaczącą rolę w środo-
wisku medycznym Wrocławia. Są to profesorowie: Krzysztof Wrabec, Andrzej Wall, 
Jerzy Gerber, Hanna Niżankowska, Jan Horodnicki, Tadeusz Mielecki, Lucyna Ligęza-
-Pośpiech i  wielu innych.

 Henryk Sośnik jest bardzo ambitny, zdobywa jedną z  trzech na roku nagród nauko-
wych – złoty indeks. Wiąże się to z przyznaniem wysokiego stypendium naukowego. Dzię-
ki temu mógł zamienić akademik przy ul. Kotsisa, gdzie pokoje były 6-osobowe, a w nich 
trzypiętrowe łóżka (on dzielił pokój z  kolegami z  Korei, którzy w  ciągu dnia uczyli się, 
a nocą pisali komunistyczne odezwy do towarzyszy w ojczyźnie), na stancję przy ul. Pia-
stowskiej 28.

Od 4. roku był studentem, który miał indywidualny tok studiów. Całe dnie i wieczory 
spędzał w Klinice Chorób Wewnętrznych prof. Antoniego Falkiewicza (prof. Falkiewicz 
był Jego mistrzem i medycznym „guru”). Angażował się w pracę naukową koła medycz-
nego. Prowadził pacjentów. 

Po stażu, głównie przez śląskie pochodzenie, nie dostał się do Kliniki Chorób Wewnętrz-
nych, ale prof. Falkiewicz pomógł mu dostać się do Zakładu Anatomii Patologicznej kie-
rowanego przez  prof. Zygmunta Alberta. I wtedy okazało się, że praca naukowa i dydak-
tyczna stały się prawdziwą pasją mojego Taty. Na Jego zajęcia i wykłady przychodzili, poza 
studentami medycyny, studenci z prawa, historii sztuki.

Pamiętajmy, że były to trudne czasy zapyziałej komuny. Z jednej strony ciągle wyty-
kało się Mu śląskie pochodzenie i słyszał aluzje „wy Niemcy”, z drugiej – ciągłe nagaby-
wanie przez sekretarzy POP Akademii Medycznej do zapisania się do partii (znamy te 
obrazy choćby z filmów Zanussiego). Były też okresy materialistycznej i konsumpcyjnej 
odwilży – jak dekada Gierka, kiedy pojawiają się samochody na talony, wakacje w Buł-
garii z voucherami. 

Do dzisiaj pamiętam z  wczesnego dzieciństwa, kiedy miał już własny mikroskop, że 
w małym pokoju spółdzielczego mieszkania, który był jednocześnie sypialnią rodziców, 
biblioteką i pokojem, w którym oglądało się telewizję, siedział przy mikroskopie i oglądał 
szkiełka. Nie robił tego komercyjnie, zresztą w czasach komuny nie istniały gabinety po 
pracy, ale pracował naukowo.

Mój Tato był człowiekiem renesansu. Poza pracą interesował się filozofią, kosmologią, 
studiował i uczył się ciągle języków obcych. Uwielbiał operę. Miał bardzo dużą płytotekę 
i nierzadko studenci (najczęściej amerykańscy) wpadali po południu do gabinetu przy ul. 

Cześć Jego pamięci!

ur. 16.07.1934,  zm. 2.03.2022

Marcinkowskiego na „korepetycje”, a w tle 
słychać było piękną muzykę.

Na premiery do opery rodzice cho-
dzili najczęściej razem, ale w  latach 70. 
były też wyjścia, tzw. obstawa medyczna 
przedstawień. I na te przedstawienia Tato 
zabierał najczęściej mnie. Miałam wtedy 
6-7 lat. Przed przedstawieniem zawsze 
czytał mi libretto, a w drodze objaśniał co 
będzie się działo.

Z  tego okresu pamiętam też sobotnie 
wyjścia do biblioteki przy ul. Rosenbergów, 
gdzie ojciec wypisywał zapotrzebowania 
i zlecenia, mnie wówczas 5-7-letnią dziew-
czynkę usypiała cisza biblioteki i szelest pa-
pieru wielkich skoroszytów. Dzisiaj, w  XXI 
wieku, są to zjawiska niepojęte, przecież 
wszystkie informacje możemy znaleźć we 
własnym smartfonie lub tablecie.

W   roku 1984 został oddelegowany do 
pracy w  Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym przy ul. Kamieńskiego. Począt-
ki były trudne, brakowało pracowników, 
szpital znajdował się na końcu miasta. Ale 
przez lata, kiedy tam pracował, stworzył 
prężny i sprawny zespół partnerów i współ-
pracowników. Tam uzyskał też habilitację.

Taki był mój Ojciec. Pracował, czytał do 
ostatnich swoich dni. I  tak to biegło do 
stycznia tego roku. Nigdy nie skarżył się, 
że coś go boli, coś niepokoi. 21 stycznia 
zgłosił się do szpitala na badania dia-
gnostyczne i  już nie wstał samodzielnie 
z łóżka. W Środę Popielcową 2 marca 2022 
roku o godz. 4.00 skończyła się jego ziem-
ska wędrówka. On już nie cierpi, możemy 
mieć pewność, że spogląda na nas z góry 
– w  Środę Popielcową po południu tak 
mocno zaświeciło słońce, niebo było bez-
chmurne. 

Zachowamy Cię kochany Henryku i Oj-
czulku w pamięci na zawsze. ■

Żona Regina, córki Katarzyna i Gabriela
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ORZECZENIA OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARKSIEGO

Zarządzenie nr 38/Z/2022
Prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

z dnia 07.03.2022 r.

Na podstawie art. 25 pkt. 16 w zw. z art. 5 pkt. 24 ustawy z dnia 02.12.2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342) 
w wykonaniu orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu z dnia 27.10.2021 r. sygn. 
akt Wu 33/21 wydanego na podstawie art. 57 w zw. z art. 8 ustawy o izbach lekarskich wobec lekarza Zbigniew  Kuśnierz, człon-
ka Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej 
Rady Lekarskiej we Wrocławiu pod numerem 69-11-3009290, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza oznaczone 
numerem 3009290 w sprawie publikacji orzeczenia, zarządza się co następuje:

§ 1.
W związku z orzeczeniem Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu o publikacji wymienione-
go wyroku w Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej we Wrocławiu na podstawie art. 84 ustawy o izbach lekarskich, przekazuję 
orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu  z dnia 27.10.2021 r. sygn. akt Wu 33/21 
do publikacji w Gazecie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „Medium”.

§ 2.
Odpis prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego należy przekazać redaktorowi naczelnemu Gazety Dolnoślą-
skiej Izby Lekarskiej „Medium”.

§ 3.
Zarządzenie  przekazać wymienionemu lekarzowi.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr n. med. Paweł Wróblewski

Sygn. akt Wu 33/21
ORZECZENIE

Dnia 27 października 2021 roku
 
Okręgowy Sąd Lekarski Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wro-
cławiu

w składzie:
Przewodniczący:  Lek. dent. Elżbieta Krysińska
Członkowie: Dr n. med. Jan Nienartowicz
  Dr n. med. Tadeusz Kowalski
  
Protokolant:  mgr Patrycja Muszyńska-Banaszek

z  udziałem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – dr n. med. 
Anny Orońskiej 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2021 r. 

sprawy 
lek. Zbigniewa Kuśnierza
legitymującego się nr PWZ: 3009290

obwinionego o to, że:
do dnia 2 lipca 2019 r. nie wywiązał się z obowiązku uiszczenia 
kosztów postępowania prowadzonego w przedmiocie odpo-
wiedzialności zawodowej w wysokości 3345,28 zł należnych 
Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej i  Naczelnej Izbie Lekarskiej, 
zasądzonych na mocy orzeczenia Okręgowego Sądu Lekar-
skiego DIL z dnia 5 października 2016 r. o sygn. akt Wu 51/15, 
orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego z  dnia 1 czerwca 
2017 r. o sygn. akt NSL Rep. 31/OWU/17 oraz postanowienia 
Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL z  dnia 29 października 
2018 r. o kosztach postępowania

tj. naruszenie art. 53 w zw. z art. 8 usta-
wy o izbach lekarskich w zw. z art. 1 ust. 3 

w zw. z art. 76 Kodeksu etyki lekarskiej

I Uznaje obwinionego lek. Zbigniewa Kuśnierza za winnego 
popełnienia czynu opisanego w  części wstępnej orzecze-
nia, stanowiącego w myśl art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 roku o izbach lekarskich przewinienie zawodowe po-
legające na naruszeniu art. 53 w zw. z art. 8 ustawy o izbach 
lekarskich w  zw. z  art. 1 ust. 3 w  zw. z art. 76 Kodeksu 
etyki lekarskiej i  na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z  dn.  2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich wymierza mu 
karę ograniczenia zakresu czynności w  wykonywaniu za-
wodu lekarza w postaci zakazu wykonywania obowiązków 
lekarza w ramach prywatnej praktyki lekarskiej na okres 6 
(sześciu) miesięcy.

II Na mocy art. 84 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach 
lekarskich zarządza opublikowanie niniejszego orzeczenia 
w biuletynie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

III Kosztami postępowania obciąża obwinionego lekarza.
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Sygn. akt Wu 11/20
ORZECZENIE

Dnia 15 października 2021 roku
 
Okręgowy Sąd Lekarski Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wro-
cławiu

w składzie:

Przewodniczący:  Lek. dent. Elżbieta Krysińska
Członkowie: Dr n. med. Jan Spodzieja
  Dr n. med. Tadeusz Kowalski
  
Protokolant:  mgr Patrycja Muszyńska-Banaszek

z  udziałem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – dr n. med. 
Piotra Piszki 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2021 r. 

sprawy 
lek. dent. Pawła Nawrota
legitymującego się nr PWZ: 1416101

obwinionego o to, że:
do dnia 17 kwietnia 2019 r. nie wykonał kary pieniężnej 
w kwocie 8 117,22 zł orzeczonej prawomocnym postanowie-
niem Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Le-
karskiej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2014 r., przeznaczo-
nej na rzecz Wrocławskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej 
Oddział P.T.O.P. we Wrocławiu

tj. naruszenie art. 8 ustawy o izbach lekarskich w zw. 
z art. 1 ust. 3 w zw. z art. 76 Kodeksu etyki lekarskiej

I Uznaje obwinionego lek. dent. Pawła Nawrota za winnego 
popełnienia czynu opisanego w  części wstępnej orzecze-
nia przyjmując, że obwiniony lekarz do dnia 17 kwietnia 
2019 r. nie wykonał kary pieniężnej w  kwocie 8 117,22 zł 
orzeczonej prawomocnym postanowieniem Okręgowego 
Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocła-
wiu z dnia 4 listopada 2015 r., przeznaczonej na rzecz Wro-
cławskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział P.T.O.P. 
we Wrocławiu, stanowiącego w myśl art. 53 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 roku o  izbach lekarskich przewinienie za-
wodowe polegające na naruszeniu art. 8 ustawy o  izbach 
lekarskich w  zw. z  art. 1 ust. 3 w  zw. z  art. 76 Kodeksu 
Etyki Lekarskiej i na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dn.  2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich wymierza mu 
karę ograniczenia zakresu czynności w  wykonywaniu za-
wodu lekarza w postaci zakazu wykonywania obowiązków 
lekarza w ramach prywatnej praktyki lekarskiej na okres 6 
(sześciu) miesięcy.

II Na mocy art. 84 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach 
lekarskich zarządza opublikowanie niniejszego orzeczenia 
w biuletynie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

III Kosztami postępowania obciąża obwinionego lekarza.

Zarządzenie nr 39/Z/2022
Prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

z dnia 07.03.2022 r.

Na podstawie art. 25 pkt. 16 w zw. z art. 5 pkt. 24 ustawy z dnia 02.12.2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342) 
w wykonaniu orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu z dnia 15.10.2021 r. sygn. 
akt Wu 11/20 wydanego na podstawie art. 8 ustawy o izbach lekarskich wobec lekarza dentysty Paweł Stefan Nawrot, członka 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, wpisanego do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady 
Lekarskiej we Wrocławiu pod numerem 69-22-1416101, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty oznaczo-
ne numerem 1416101 w sprawie publikacji orzeczenia, zarządza się co następuje:

§ 1.
W związku z orzeczeniem Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu o publikacji wymienione-
go wyroku w Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej we Wrocławiu na podstawie art. 84 ustawy o izbach lekarskich, przekazuję 
orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu z dnia 15.10.2021 r. sygn. akt Wu 11/20  
do publikacji w Gazecie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „Medium”.

§ 2.
Odpis prawomocnego orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu należy przekazać 
redaktorowi naczelnemu  Gazety Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „Medium”.

§ 3.
Zarządzenie  przekazać wymienionemu lekarzowi dentyście.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr n. med. Paweł Wróblewski

ORZECZENIA OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARKSIEGO
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KULTURALNIK LEKARSKI

Kulturalnik lekarski
Opracowała Paulina Góra

Źródło grafiki: www.pixabay.photos/film-1392141/kalhh

Paula Roc, Recepta na miłość, Wydawnictwo Sine Qua Non, Kraków 2014

Film: Wyjazd na weekend, Netflix, premiera: marzec 2022

Czy można uciec od poczucia winy i rozpocząć nowe życie? Czy zmiana studiów i wyznanie miłości to dobry sposób na rozwią-
zanie rodzinnych problemów? Czy zatracenie się w pracy pomoże zapomnieć o problemach? Z takimi pytaniami zmagają się 
bohaterowie książki Pauli Roc  „Recepta na miłość”. Ale czy znajdą na nie odpowiedzi?

Piękna, pełna życia i bardzo zdolna studentka medycyny postanawia przeprowadzić się do Barcelony i dokończyć studia w zna-
nym hiszpańskim szpitalu. Po śmierci przyjaciółki próbuje uciec od nękających ją wyrzutów sumienia. Już na dworcu wpada 
przypadkiem na przystojnego, a zarazem złośliwego, stażystę chirurgii – Roia. Niechęć do mężczyzny zamienia się w fascynację. 
To uczucie sprawia, że studentka nie zauważa zakochanego w niej Juana. 

Tytuł i  początkowy opis sugeruje czytelnikowi, że książka będzie typowym romansem. Nic bardziej mylnego. Miłość nie 
jest głównym tematem, a raczej interesującym tłem, który nadaje uroku powieści. „Recepta na miłość” ukazuje życie młodych 
lekarzy, pielęgniarek oraz całego zespołu pracującego w barcelońskim szpitalu. Historię każdego bohatera poznajemy z bie-
giem czasu. Tutaj teraźniejszość miesza się z przeszłością. W książce znajdziemy nie tylko wiele różnych historii, ale i różne typy 
osobowości. Rodzica próbującego ułożyć życie swojemu dziecku. Syna, który stara się ukryć swoją pasję przed ojcem. Przyja-
ciółki zmagającej się z utratą sensu życia. Perfekcjonisty i pracoholika uzależnionego od leków. Z każdą kolejną stroną książki 
odkrywamy tajemnice bohaterów.

Paula Roc uczy nas, że zawsze należy stawiać czoło problemom. Człowiek ma prawo popełniać błędy, ale sztuką jest przyznanie 
się do nich przed samym sobą. A ucieczka nigdy nie jest najlepszym rozwiązaniem. ■

„Wyjazd na weekend” od dnia premiery plasuje 
się w  czołowej dziesiątce najchętniej odtwarza-
nych filmów na polskim Netlixie. I  choć wielu 
krytyków filmowych nazywa go typowym, ame-
rykańskim banałem, to nie można przejść obok 
niego obojętnie.

Beth to młoda matka, która za namową swojej 
najlepszej przyjaciółki Kate, postanawia spędzić 
z nią weekend w Chorwacji. Wymarzony wyjazd 
kończy się zaginięciem pięknej Kate. Wraz z chor-
wacką policjantką i  taksówkarzem Beth próbuje 
odkryć prawdę, ale każdy kolejny trop okazuje się 
kłamstwem. 

Film trzyma w napięciu do ostatniej sekundy. ■ Ka
dr

 z
 fi

lm
u 

W
yj

az
d 

na
 w

ee
ke

nd
, N

et
fli

x

Social media: Instagram 
Profil: @krawieckim

Mikołaj Jakub Krawiecki to uczestnik ostatniej edycji programu „Top Model”. To nie 
tylko niezwykle utalentowany model, pracujący dla wielu znanych firm modowych, 
ale przede wszystkim dobry człowiek. Po wybuchu wojny na Ukrainie zawiesił swoją 
karierę modelingową i  niesie pomoc humanitarną bombardowanymh ukraińskim 
miastom. Na swoim profilu relacjonuje wojenną codzienność. Dzięki zorganizowa-
nej przez siebie zbiórce pieniędzy kupuje i zawozi leki, potrzebne środki opatrunko-
we oraz żywność do ukraińskich miast. Pomaga również w transporcie uchodźców. 
To niezwykle odważny, młody człowiek, który pokazuje światu, że trzeba tak niewie-
le, żeby móc zrobić tak wiele. ■
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* B r i e n e r i Kraus, w których opiece lekarskiej po-
zostawał zmarły K o c h, podają w D. med, W., że wiel-
ki bakteryolog już w marcu b. r. doznawał objawów 
dusznicy bolesnej, a nieregularnośó tętna datowała 
się już od lal kilku. Z początkiem kwietnia b. r. doznał 
chory w  nocy objawów nagłego osłabienia serca, 
które odniesiono do martwiczych ognisk w  mię-
śniu sercowym, powstałych na tle schorzenia tętnic 
wielicowych. Rokowania co do stanu chorego były 
złe, mimo tego Koch pracował. Na życzenie samego 
chorego zarządzono jego podróż do Baden-Baden, 
gdzie też wkrótce zakończył życie, Zwłoki spalono 
w krematoryum w Baden-Baden dnia 30 maja.

„Lwowski Tygodnik Lekarski” 1910,V,359
excerpta selegit
Andrzej Kierzek

Dystans
Zapiski emeryta

Każdy podobno ma swoją strefę komfortu – osoba z którą rozmawiamy musi być 
oddalona od nas o określoną ilość centymetrów. Zależy to oczywiście od wielu czyn-
ników: obiektywnych (dalekowidz, krótkowidz, słabo słyszący) lub subiektywnych 
(zakochanie, wiosna,  intymny lub uroczysty akt np. całowanie). 

Ostatnimi czasy zalecano zachowania w rygorze DDM – dystans, dezynfekcja, 
maseczki. W przychodni sadzałem (zdezynfekowanych uprzednio w rejestracji) pa-
cjentów w odległości około 2 m od biurka. Część z nich od razu przysuwała krzesło 
bliżej, wówczas powoływałem się na rozporządzenie ministerialne, straszyłem konse-
kwencjami epidemicznymi, administracyjnymi i innymi jeszcze gorszymi. Wzdychali 
– kiedy się to skończy, chciałbym (chciałabym) tak porozmawiać z panem doktorem 
bardziej bezpośrednio, osobiście!

Podobnie dzieje się w szpitalu – pacjent czuje się dużo lepiej, gdy lekarz leczący 
siądzie przy jego łóżku, porozmawia chwilę, czasem nawet uściśnie rękę. Wszystko to 
oczywiście z zachowaniem ostrożności procesowej, wg parytetu odpowiedniej płci.

Może powróci czas, gdy na dystans będziemy trzymać bakterie i wirusy a nie pa-
cjentów.  

Dr Józef emeryt

SILVA RERUM 
MEDICARUM VETERUM

FELIETONY

P o M R U k  S A L o n ó w
Pod koniec marca byliśmy świadkami wielkiego wydarze-

nia. Po prawie siedmiu latach gruntownego remontu otwarła 
na nowo swe podwoje Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiego 
i zajaśniała pełnym blaskiem. Uroczystość była połączona z galą inaugu-
racyjną, podczas której osoby szczególnie zasłużone dla renowacji auli 
otrzymały tytuły zasłużonych dla uniwersytetu. Wśród nich prezydenci 
naszego miasta: Rafał Dutkiewicz, Adam Grehl i Jacek Sutryk,  marszałek 
województwa Cezary Przybylski, a także byli rektorzy Uniwersytetu Wro-
cławskiego, którzy od roku 2015 nadzorowali prace remontowe i konser-
watorskie. Owację na stojąco otrzymał ostatni rektor prof. Przemysław Wi-
szewski, którego przed kilku tygodniami odwołał z funkcji minister nauki 
i szkolnictwa Przemysław Czarnek. Jest to wydarzenie bez precedensu. 

 Aula i uniwersytet zawdzięczają swoje powstanie cesarzowi Austrii 
Leopoldowi I  Habsburgowi, który 21 października 1702 roku wydał 
Aurea bulla fundationis Universitatis Wratislaviensis czyli Złotą Bullę 
i  zapoczątkował istnienie jezuickiej dwuwydziałowej uczelni. Rozpo-
częła ona swoją działalność niespełna miesiąc później, czyli 15 listo-
pada 1702 roku. Do dzisiaj data ta jest obchodzonym co roku świę-
tem uniwersytetu. W tym dniu są także imieniny fundatora Leopolda. 
Cesarz był tym panującym w Austrii, którego uratował przed Turkami 
pod Wiedniem w roku 1683 król Jan III Sobieski. Cesarz nie doczekał 
budowy gmachu uniwersytetu, ale aula nosi jego imię. 

W czasie uroczystości mogliśmy zobaczyć oryginał Złotej Bulli z cesarski-
mi pieczęciami, która już następnego dnia wróciła na swoje miejsce, czyli do 
Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej. Pokazano wiele interesują-
cych eksponatów i dokumentów: orła w koronie, godło Polski przywiezione 
w roku 1945 ze Lwowa, które z powodu znajdującej się na nim korony mu-
siało kilkadziesiąt lat przeleżeć w zapomnieniu, dokument, który powstał 
w  pierwszą rocznicę przyjazdu do Wrocławia pionierów nauki (10 maja 
1945). Z medyków dostrzegłem na nim podpisy prof. Tadeusza Baranow-
skiego, Tadeusza Owińskiego i Stanisława Szpilczyńskiego. U progu wiosny 
zespól Ricordanza Filharmonii Uniwersyteckiej pod kierunkiem wirtuoza 
skrzypiec Wiktora Kuźniecowa i  chór uniwersytecki Gaudium, kierowany 
przez maestro Alana Urbanka, zabrał nas w  muzyczną podróż przez 300 
lat historii uczelni. Usłyszeliśmy utwory Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, Nicolo Paganiniego, Johanna Brahmsa i Mieczysława 
Karłowicza. Warto przypomnieć, że Brahms był doktorem honoris causa na-
szego uniwersytetu i godność tę otrzymał w tej właśnie auli.

Każdy z nas ma swoje wspomnienia związane z Aulą Leopoldyńską. 
Większość z  nas otrzymała w  niej dyplomy lekarza. Jestem jednym 
z nich. Nie wspomną ile lat minęło od tej chwili. Miałem też okazję wy-
głosić przed laty wykład o naszym sławnym chirurgu prof. Janie Miku-
liczu-Radeckim dla niemieckich przyjaciół Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Są to na pewno niepowtarzalne przeżycia.

Kilka słów o samym wnętrzu. Aula należy do najznakomitszych i naj-
piękniejszych świeckich barokowych wnętrz Europy. Podzielona zosta-
ła na trzy części: podwyższone podium, pośrodku którego umieszczo-
no katedrę i dwa rzędy stall dla władz uniwersytetu, po bokach całej 
auli znajdują się stalle profesorskie. Część przeznaczona dla audyto-
rium (studentów) wypełniają drewniane ławy, w mojej ocenie bardzo 
niewygodne. Może był taki zamysł architektów, aby utrudnić mło-
dzieży spanie na wykładach, a gościom podczas przedłużających się 
uroczystości uniwersyteckich. Na końcu sali znajduje się empora mu-
zyczna na filarach, pod którą są miejsca dla gości. Nad podium umiesz-
czono posąg ubranego w zbroję cesarza Leopolda, po bokach postacie 
jego synów i następców – Józefa I i Karola VI panującego w okresie de-
koracji Leopoldiny. Na suficie iluzjonistyczne malarstwo przedstawia 
Matkę Boską, którą o opiekę nad uczelnią prosi patron Austrii margra-
bia św. Leopold, daleki przodek cesarza. Uczestniczą w tej scenie Józef 
– opiekun dynastii Habsburgów, Jadwiga Śląska – patronka Śląska, Jan 
Chrzciciel – patron Wrocławia i jezuici: Ignacy Loyola i Franciszek Ksa-
wery. W  centrum kompozycji na plafonie nad audytorium przedsta-
wiony został Duch Święty pod postacią gołębicy, unoszący się wśród 
aniołów. Promienie bożej mądrości padają na alegorie siedmiu sztuk 
wyzwolonych i  pięciu sztuk pospolitych, będących odpowiednika-
mi dzisiejszych dyscyplin naukowych. Pomiędzy oknami zawieszono 
w bogatych snycerskich ramach portrety osobistości zasłużonych dla 
powstania uniwersytetu, które w ten sposób stały się jakby filarami, na 
których spoczywa Alma Mater. Nad balkonem dla orkiestry dekoracja 
przedstawia alegorię Śląska w książęcym płaszczu, nad nią przedsta-
wiono herb Piastów Śląskich. Od strony Odry towarzyszy jej mityczny 
opiekun rzeki Viadrus, z drugiej strony alegoria „miejskości” – kobieta 
przytrzymująca prawą ręką tarczę z herbem Wrocławia, a lewą wsparta 
na herbie Świdnicy. W niebiosach powyżej – starożytna bogini mądro-
ści Atena rozsypuje nad Śląskiem swe łaski. Pośrodku balustrady balko-
nu umieszczono popiersie ówczesnego starosty generalnego Śląska, 
hrabiego Jana Antoniego Schaffgotscha, który w  czasie uroczystości 
położenia kamienia węgielnego pod gmach Leopoldiny był pełno-
mocnikiem cesarza Karola VI. Ten skomplikowany program treściowy 
uzupełnia 36 namalowanych w ościeżach okien portretów starotesta-
mentowych proroków, teologów, doktorów Kościoła, nowożytnych 
i starożytnych uczonych i poetów oraz przedstawienia emblematycz-
ne. Jest to rodzaj zagadek złożonych z obrazu i łacińskiego cytatu, od-
noszących się do wiedzy i nauki.

Zachęcam do odwiedzenia w  pięknej wiosennej scenerii Auli Le-
opoldyńskiej i  przeżywania jej piękna na nowo, wszak to nasz wro-
cławski skarb. 

Wasz Bywalec
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ROZRYWKA

Litery z pól oznaczonych cyframi/liczbami od 1 do 16 utworzą rozwiązanie (hasło medyczne). Hasło prosimy przesłać na 
adres pocztowy lub e-mail: redakcja@dilnet.wroc.pl do 18 kwietnia 2022 r. z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości 
elektronicznej „Krzyżówka – nr 4/2022”.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody książkowe (prosimy o podanie adresu do wysyłki). Nazwiska 
nagrodzonych zostaną opublikowane w nr 5/2022 „Medium”. Życzymy udanej zabawy!

CZAS NA RELAKS

Rozwiązanie krzyżówki z „Medium” 3/2022: CHOROBA HASHIMOTO
Z grona Czytelników, którzy nadesłali prawidłowe rozwiązania, wylosowane zostały: 
1. Wanda Chwalisz z Wałbrzycha, 2. Alfred Krusicki z Jeleniej Góry, 3. Katarzyna Piątek z Wrocławia.
Wylosowanym lekarzom-szaradzistom gratulujemy!
Nagrodami są książki, które prześlemy pocztą.



 

Biuro DiL 
pon. śr. pt. 8.00-15.30, wt. 8.00-16.30
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50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45

e-mail: dil@dilnet.wroc.pl
Dyrektor

mgr Maria Danuta Jarosz, tel. 71 798 80 90
Sekretariat

inż. Magdalena Smolis – specjalista,
tel. 71 798 80 50, fax 71 798 80 51

mgr Barbara Maciążek – specjalista, tel. 71 798 80 54
mgr Marta Wawrzyniak – specjalista

Księgowość
mgr Urszula Majchrzak – zastępca dyrektora Biura 

DIL ds. finansowych – tel. 71 798 80 87
mgr Halina Rybacka – starsza księgowa, tel. 71 798 80 70
mgr Katarzyna Nowak – księgowa, tel. 71 798 80 72

Składki na rzecz DIL/Wpłaty i wypłaty
Agata Gajewska – starszy specjalista, tel. 71 798 80 65

mgr inż. Justyna Słomian – specjalista,  
tel. 71 798 80 83

Komórka płacowo-kadrowa
mgr Joanna Mańturzyk – kierownik, tel. 71 798 80 73

mgr Agnieszka Jamroziak – starszy specjalista,  
tel. 71 798 80 88

Komisja: Stomatologiczna, Historyczna 
i Kultury, Finansowa, Rewizyjna

Pośrednictwo pracy
mgr Agnieszka Jamroziak – starszy specjalista,  

tel. 71 798 80 88
Rejestr Lekarzy i Prywatnych Praktyk Lekarskich

Krystyna Popiel – p.o. kierownik rejestru 
tel. 71 798 80 55,

mgr Małgorzata Kubarycz-Hoszowska – specjalista, 
tel. 71 798 80 56,

mgr Agata Sobańska – starszy specjalista, tel. 71 798 80 82,
Paulina Mostek – specjalista, tel. 71 798 80 57,

mgr Joanna Żak – starszy specjalista,  
tel. 71 798 80 60,

mgr inż Dorota Flak – starszy specjalista,
tel. 71 798 80 61,

Lekarska Kasa Pomocy Koleżeńskiej
Ewa Świerska – specjalista, tel. 71 798 80 71

wtorek, środa 8.00-14.00; czwartek 8.00-16.00
Konto Kasy Pomocy Koleżeńskiej

BGŻ O/Wrocław 64 2030 0045 1110 0000 0035 5040
Komisja Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

e-mail: komisja.ksztalcenia@dilnet.wroc.pl
mgr Małgorzata Krupa-Mączka – starszy specjalista, 

tel. 71 798 80 81
Patrycja Malec – starszy specjalista, tel. 71 798 80 68 

poniedziałek-piątek 8.00-15.00
Kursy do stażu podyplomowego

e-mail: staz@dilnet.wroc.pl
mgr Małgorzata Krupa-Mączka – starszy specjalista,  

tel. 71 798 80 81
Komisja Bioetyczna

Joanna Wojtowicz – specjalista, tel. 71 798 80 74
Zespół Radców Prawnych

koordynator zespołu: mec. Beata Kozyra-Łukasiak
poniedziałek-środa 13.00-15.00

mec. Monika Huber-Lisowska, tel. 71 798 80 62
środa, piątek 9.30-13.00; wtorek, czwartek 10.30-14.00

Biuro Rzecznika  
Odpowiedzialności Zawodowej

mgr Ewa Bielońska – kierownik, tel. 71 798 80 77,
Anna Pankiewicz – starszy referent, tel. 71 798 80 78,

Marzena Majcherkiewicz – starszy specjalista,  
tel. 71 798 80 76,

Angelika Bebniarek, 71 798 80 75
Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego

mgr Aleksandra Stebel – kierownik,
Patrycja Muszyńska – specjalista, tel. 71 798 80 79

Informacja o ubezpieczeniach
Renata Czajka – starszy specjalista, tel. 71 798 80 66,
Jolanta Kowalska-Jóźwik – referent, tel. 71 798 80 58

Informatycy
inż. Wiktor Wołodkowicz, tel. 71 798 80 84

inż. Grzegorz Olszanowski, tel. 71 798 80 85
Filie biura w delegaturach

Wrocław 
wiceprezes DRL ds. Delegatury Wrocławskiej

Bożena Kaniak, czwartek, 16.00-17.00
Jelenia Góra

Przewodnicząca Delegatury Jeleniogórskiej 
 Barbara Polek, wtorek 10.00-11.30
Wojewódzki Szpital w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 6, I piętro, pokój 233

tel./fax 75 753 55 54,  
Krystyna Kolado – obsługa biura

poniedziałek, wtorek, piątek 10.00-14.00
środa, czwartek 11.00-15.00

e-mail: dil_jeleniagora@dilnet.wroc.pl
Wałbrzych 

Przewodnicząca Delegatury Wałbrzyskiej  
Dorota Radziszewska, wtorek 15.00-16.00

ul. Moniuszki 1/1, 58-300 Wałbrzych
Beata Czołowska – specjalista, tel. 74 665 61 62

poniedziałek-czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-13.00 
e-mail: dil_walbrzych@dilnet.wroc.pl

Legnica
Przewodniczący Delegatury Legnickiej 

Ryszard Kępa, wtorek 15.00-16.00 
pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel. 76 862 85 76 

 e-mail: dil_legnica@dilnet.wroc.pl
Krystyna Krupa – specjalista

pon.-piątek, 8.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich  

i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej
Danuta Bujwid – specjalista, tel. 71 344 68 28

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

ZATRUDNIĘ
 � NZOZ Przychodnia Lekarska Familijna  w  Legnicy zatrudni 

lekarza do pracy w POZ. Wymagana  uzyskana (lub w trakcie)  
specjalizacja z zakresu medycy rodzinnej, pediatrii lub chorób 
wewnętrznych. Możliwość zatrudnienia w  pełnym wymiarze 
godzin pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, forma zatrudnienia 
do uzgodnienia. Kontakt: lek. Małgorzata Grabowska-Roder, 
tel. 691 408 042, adres e-mail: mgroder@onet.eu

 � Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. 
w Polanicy-Zdroju, ul. Jana Pawła II 2, zatrudni: lekarzy specjali-
stów otolaryngologii. Możliwość zakwaterowania w mieszkaniu 
służbowym, tel. 748 621 216 lub e-mail: kadry@scm.pl

 � SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Dziadowej Kłodzie (koło 
Sycowa, powiat oleśnicki) zatrudni  lekarza pediatrę lub lekarza 
rodzinnego. Tel. 502 539 983; 62 785 17 12; 62 786 81 94.

ZATRUDNIĘ  
LEKARZA DENTYSTĘ

 � Renomowana klinika stomatologiczna w centrum  Wrocławia 
nawiąże współpracę z  lekarzem endodontą. Praca tylko pod 
mikroskopem. Nowoczesny sprzęt, mikroskop Zeiss, system 
A&B, X-Smart plus, raypex6, pantomograf, tomograf. Duża baza 
pacjentów.  Mile widziane osoby w trakcie specjalizacji. Oferty 
CV, zapytania proszę kierować na adres e-mail: j.sward@vp.pl, 
biuro@aurident.pl lub tel. +48 601 758 395, po godz. 10.00.

 � NZOZ CM ESTOMEDICA zatrudni stomatologa, tel. 607 134 455 

 � Klinika Stomatologiczna Supradent Matuszewscy w Jeleniej Gó-
rze zatrudni lekarza stomatologa chcącego rozwijać się w mikrosko-
powej stomatologii zachowawczej lub nowoczesnej endodoncji. 
Oferujemy dostęp do najnowocześniejszych technologii i materia-
łów, pracę pod mikroskopem, dedykowaną asystentkę, wsparcie 
w zakresie rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki finansowe. 
Kontakt: 667 751 989, e-mail: praca@supradent.com.pl

 � Gabinet stomatologiczny zatrudni lekarza dentystę. Pacjenci 
prywatni. Mieszkanie wyposażone, tel. 790 258 392.

 � Podejmę współpracę z  lekarzem dentystą (zachowawcza, 
endodoncja, protetyka) niekoniecznie z  dużym doświadcze-
niem. Zapewniamy nowoczesny, dobrze wyposażony gabinet 
z pracownią techniki dentystycznej. Gabinet jest wyposażony 
w mikroskop, RTG punktowy, system do maszynowego opraco-
wania wypełnień kanałów. Data rozpoczęcia do uzgodnienia. 
Miejscowość: Tułowice, woj. opolskie, 25 km od Opola, 75 km 
od Wrocławia A4. Kontakt: 606 895 304.

iNNE
 � Do wynajęcia gabinet lekarski z możliwością praktyki zabie-

gowej lub stomatologicznej wyposażony w autoklaw. Kontakt: 
Przychodnia Diagnosis w  Dzierżoniowie, lek. Adam Iwaszko. 
Tel. 602 104 631.

 � Sprzedam: unit stomatologiczny A-dec Performer z  kom-
presorem, wyposażenie gabinetu stomatologicznego (zestawy 
diagnostyczne, kleszcze, dżwignie itp.) Świdnica, tel. 512 237 971.

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY  
SP. Z O.O. W GŁOGOWIE 

pilnie zatrudni

LEKARZY SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE:
•	medycyny ratunkowej (i innej) do 

pracy w SOR w Głogowie z możliwością 
zamieszkania,

•	pediatrii (O/Pediatryczny i O/
Neonatologiczny), 

•	ginekologii i położnictwa,
•	chirurgii ogólnej, 
•	anestezjologii i intensywnej terapii, 

internistów, lekarzy rodzinnych do pracy 
w POZ w Głogowie.

Zapewniamy:
•	atrakcyjne warunki płacowe,
•	dowolna forma zatrudnienia,
•	duże możliwości rozwoju zawodowego.

Posiadamy również wolne miejsca na 
szkolenie specjalizacyjne lekarzy w  try-
bie rezydentury w kierunku:
•	Oddział Neurologii i Leczenia Udarów 

Mózgu,
•	Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
•	Oddział Chirurgii  

Urazowo-Ortopedycznej,
•	Oddział Chirurgii Ogólnej,
•	Oddział Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii.

KONTAKT:
Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Głogowie
ul. T. Kościuszki 15, 
67-200 Głogów
tel. 76 837 33 29
kom. 609 457 199, 
fax 76 837 33 77

Sprawdź aktualne oferty pracy dla lekarzy we Wrocławiu i okolicach  
na stronie www.dilmed.pl, tel.: 604 143 789.

KOMUNIKAT KOŁA LEKARZY SENIORÓW DIL
Zarząd Koła Lekarzy Seniorów DIL we Wrocławiu zaprasza Koleżanki i  Kolegów, 
zamieszkałych we Wrocławiu i okolicy, do kontaktów z nami i uczestnictwa w na-
szych spotkaniach, dla wielu interesujących. Carpe diem! Chwytaj dzień! Nie mar-
nuj ani chwili!
Kontakt z nami:
Dom Lekarza przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu, p. Renata Czajka,  
tel. 71 798 80 66 

Krzysztof Wronecki
przewodniczący Koła Lekarzy Seniorów DIL



Prezes DRL Paweł Wróblewski
przyjmuje po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem,

tel. 71 798 80 52
Wiceprezes DRL Piotr Knast, czwartek, 13.00-14.00

Wiceprezes DRL ds. stomatologii Iwona Świętkowska,  
czwartek, 12.00-16.00

Wiceprezes DRL ds. kształcenia Andrzej Wojnar, przyjmuje 
po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem

Wiceprezes DRL i przewodnicząca Delegatury Wrocławskiej 
Bożena Kaniak, czwartek, 16.00-17.00

Sekretarz DRL Małgorzata Niemiec, czwartek, 15.15-16.00  
Skarbnik Ryszard Jadach

Przewodniczący Komisji Etyki DRL 
dr n. med. Jakub Trnka, czwartek, 15.00-16.00

Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
lek. Aleksander Błaszczyk, tel. 603 877 518

Delegatura Jelenia Góra
Przewodnicząca Barbara Polek, wtorek 10.00-11.00

Delegatura Legnica
Przewodniczący Ryszard Kępa, wtorek, 15.00-16.00

Delegatura Wałbrzych
Przewodnicząca Dorota Radziszewska,  

wtorek, 15.00-16.00
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Piotr Piszko, wtorek, 10.00-12.00
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

Jan Spodzieja, czwartek, 11.00-13.00
Dyżur RODO i ws. EDM

Od września 2021 r. inż. Maciej Koziejko udziela porad 
wyłącznie drogą elektroniczną, e-mail: iodo@dilnet.wroc.pl

Przynależność do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej jest warunkiem 
skorzystania z porady.  

Podczas kontaktu prosimy o podanie numeru PWZ.

T e r m i n y  d y ż u r ó w

pole
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Nowości wydawniczePoznaj tajemnice 
kwantowego świata.

To nie jest książka 
o umieraniu.

Julien Bobroff 
udowadnia, że każdy 
może zrozumieć 
możliwości 
kwantowego świata. 
W dodatku nie wymaga 
to przyswojenia 
trudnych fizycznych 
reguł ani żmudnego 
przekopywania się 
przez opisy dokonań 
ojców założycieli.

Wykonując 
ostatnią 
wolę zmarłych, 
Bill Edgar realizuje 
ich najbardziej 
skryte pragnienia, 
łamie tabu
i wytrąca 
pogrzeby 
ze sztampy 
i zakłamania.

 „Limfa. Źródło 
 energii

 i zdrowia”

Autorka: Lisa Levitt 
Gainsley 
Premiera: 09.03.2022 
Przekład: Adriana Celińska 
Cena: 44,90 PLN 
Liczba stron: 368 

Autorka 
prezentuje 

proste techniki 
automasażu dostosowane do 

wielu powszechnych problemów 
zdrowotnych, tj. obrzęków, migren, 

zaburzeń trawienia, utraty wagi, 
słabej odporności, stanów zapalnych, 
niedoskonałości skóry i wielu więcej. 

W książce znajdziemy porady i praktyczne 
instrukcje, które pomagają pielęgnować 

ciało i umysł, uwalniając je od bólu
 i wybudzając je  

z letargu.

Układ 
limfatyczny nie jest 

powszechnie znany, choć 
oplata całe ciało i ma wielki wpływ 
na nasze zdrowie. Limfa pomaga 

zwalczać drobnoustroje chorobotwórcze, 
komórki nowotworowe, a od jej 

prawidłowego przepływu zależy praca 
wielu narządów. Lisa Levitt Gainsley 

odkrywa przed nami wszystkie 
tajemnice układu limfatycznego, 

ale też pokazuje, jak 
skutecznie o niego 

zadbać.



Reklama


