[NRL/06.10/02’]
PROTOKÓŁ
z 3/VI posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbyło się
14 maja 2010 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej,
przy ulicy Sobieskiego 110 w Warszawie

Początek obrad: godz. 11.00
Obecni wg listy obecności – załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Obradom

przewodniczył Prezes

Naczelnej

Rady

Lekarski
ej

Kol.

Maciej

Hamankiewicz.

Ad pkt 1
Prezes

NRL Kol. Maciej Hamankiewicz przypomniał zgromadzonym o

tym,

iż Naczelna Rada Lekarska jest członkiem takich organizacji międzynarodowych jak
CPME, UEMS, EFMA/WHO, FDA, CED, ERO-FDI. Wskazał, że Wiceprezes NRL Kol.
Konstanty Radziwiłł jest Prezydentem CPME, Wiceprezes NRL Kol. Romuald
Krajewski jest Wiceprezesem UEMS. W ostatnich dniach Wiceprezes NRL Kol. Anna
Lella została Sekretarzem Generalnym Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej
Organizacji Dentystycznej. W imieniu całej Naczelnej Rady Lekarskiej pogratulował
Kol. Lelli wyboru.
Zgromadzeni brawami przyjęli informację o wyborze Kol. Lelli na ww. stanowisko.

Ad pkt 2
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz przedstawił projekt porządku obrad, druk
[NRL/03.10/01], stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Kol. Grzegorz Mazur zaproponował dodanie punktu 5a omówienie nowych zasad
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nadmienił równocześnie, że wprowadzone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ubezpieczenia oc rozwiązania są mniej
korzystne od rozwiązań obowiązujących dotychczas.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz zaproponował omówienie również w tym
punkcie kwestii wprowadzenia kas fiskalnych.
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Przewodniczący Zespołu ds. ubezpieczeń Kol. Andrzej Cisło stwierdził, że
w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia zaplanowane jest posiedzenie Zespołu
NRL ds. ubezpieczeń.
Stwierdził, że planował przygotowanie na czerwcowe posiedzenie NRL pakietu
dokumentów w tej sprawie, w tym również projekt uchwały NRL w tej sprawie.
Kol. Łukasz Wojnowski zaproponował, aby przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia rozpatrywane było na początku posiedzenia.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz stwierdził, że decyzją Rady poprawki
do protokołu rozpoznawane były pod koniec posiedzenia, gdyż poprzedzają ten punkt
ważniejsze sprawy.
Kol. Łukasz Wojnowski zwrócił się o sprawdzenie, czy regulamin NRL nie przesądza,
iż poprawki do protokołu mogą być zgłaszane do końca posiedzenia NRL.
Kol. Łukasz Wojnowski wycofał zgłoszoną poprawkę dotyczącą przyjmowania
poprawek do protokołu z posiedzenia NRL.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt porządku
obrad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania proponowany porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad pkt 3
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie
minutą ciszy pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej.
Naczelna Rada Lekarska uczciła pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej minutą ciszy.

Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz stwierdził, że wyzwaniem stojącym przed
Naczelną Izbą Lekarską jest niewątpliwie organizacja biura Rzecznika Praw Lekarza.
Zadania tego podjął się Kol. Ładysław Nekanda-Trepka, lecz ostateczną decyzję
w sprawie osoby Rzecznika Praw Lekarza podejmie Naczelna Rada Lekarska
na następnym posiedzeniu. Z pewnością jednym z kandydatów będzie Kol. Jerzy
Friediger.

Następnie

poinformował,

że

pow
stała

inicjatywa

Naczelnej

Izb
y

Lekarskiej

i Towarzystwa Historycznego oraz redakcji Mówią Wieki, aby w cotygodniowych
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wkładkach do gazety ogólnopolskiej powstał dodatek historyczny dotyczący medycyny,
ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk epidemiologicznych na przestrzeni wieków. W
przedsięwzięciu tym będzie również zaangażowane Polskie Towarzystwo Lekarskie, co
będzie stanowić dodatkową płaszczyznę współpracy samorządu i PTL.

Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł stwierdził, że Naczelna Rada Lekarska
powinna

zająć

się zagadnieniem

e-zdrowia.

Poinformował,

że

uczestniczył

w konferencji na temat e-zdrowia zorganizowanej przez IBM. Z zagadnieniem
e-zdrowia wiążą się wyzwania organizacyjne, etyczne, finansowe i jest to obszar, który
powinien być przedmiotem zainteresowania samorządu.
Następnie

poinformował,

że

uczestniczył w Spotkaniu

Prezesów Europej
skich

Organizacji Medycznych. W gremium tym pojawiła się inicjatywa bliższej współpracy
środowisk medycznych, którego zwieńczeniem miałby być projekt nazywany domus
medica.
Poinformował o udziale w posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu poświęconemu
przedstawieniu informacji na temat realizacji ustawy z 2005 r. o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zoz-ów. Jak wynika z przedstawionych informacji
w wyniku realizacji tej ustawy zmniejszyło się realne zadłużenie wymagalne zoz-ów, ale
jednocześnie stale zwiększa się ogólne zadłużenie zoz-ów.
Zwrócił uwagę na przesłaną członkom NRL elektronicznie analizę Biura Analiz Sejmu,
z której wynika, iż nie jest możliwa poprawa systemu ochrony zdrowia w Polsce bez
istotnego zwiększenia nakładów finansowych.
Wskazał następnie, że uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Brukseli przez
Stowarzyszenie Lekarzy Szpitalnych. W ramach tej konferencji zostało wypracowane
pewne stanowisko w sprawie zarządzania ochroną zdrowia przez lekarzy, z którego
wynika, iż lekarze posiadający dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia są najlepszymi menedżerami sektora ochrony zdrowia.
Wiceprezes NRL Kol. Anna Lella przekazała, że ostatnie posiedzenie ERO-FDI
odbyło się w Armenii. Przedstawiła skład Zarządu ERO/FDI wskazując, iż organizacja
ta

zrzesza

37

państw członkowskich z

poszczególnych

państw europejskich.

Działalność ERO/FDI skupia się wokół kwestii swobody zawodu lekarza dentysty oraz
zasad wykonywania zawodu.
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Poinformowała, iż 9 kwietnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej
podczas którego wybrane zostało Prezydium Komisji. Wiceprzewodniczącą Komisji
została Kol. Małgorzata Lindorf, a Sekretarzem Kol. Halina Porębska. W trakcie
posiedzenia zostały wyłonione grupy robocze którym przewodzą:
w zakresie kontaktów z NFZ – Kol. Andrzej Baszkowski,
w zakresie kształcenia – Kol. Teresa Bachanek,
w zakresie praktyk dentystycznych – Kol. Jerzy Gryko,
w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - Kol. Ewa Szczutowska,
w zakresie kontroli praktyk lekarskich – Kol. Piotr Janik,
Komisja Stomatologiczna uznała również za konieczne zwrócenie się do konsultantów
krajowych o przeanalizowanie opracowań dotyczących standardów leczenia.
Wskazała następnie, iż w dniach 20-23 kwietnia uczestniczyła w konferencji Okrągłego
Stołu w Nałęczowie

Skarbnik NRL Andrzej Sawoni przedstawił konsekwencje wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego

dotyczącego opodatkowania

diet

samorządowych. Przekazał,

że zgodnie z tym wyrokiem diety wypłacane członkom samorządu muszą być
opodatkowane i dlatego sposób wypłacania diet będzie musiał ulec zmianie. Wszyscy
członkowie organów NIL chcąc otrzymać dietę samorządową będą musieli złożyć
oświadczenie podatkowe, którego blankiety zostały rozdane.
Następnie przedstawił informację z wykonania budżetu za pierwszy kwartał 2010 r.
z której wynika, iż różnica przychodów i kosztów wykazuje 400 tyś złotych na minusie.
Zwrócił jednocześnie uwagę, że 315 tyś. zł wynoszą zaległe składki członkowskie za
marzec, co znacząco zmniejsza wartość wykazaną w rachunku.
Wskazał również, iż po I kwartale 2010 r. widoczne jest znaczne przekroczenie
kosztów posiedzeń NRL i PNRL, do czego w dużej mierze przyczyniają się koszty
noclegów. W I kwartale 2010 r. zostało wydanych 40% środków przeznaczonych
na posiedzenia NRL i PNRL.
Wobec powyższego pożądanym jest skorzystanie z innych możliwości noclegów takich
jak np. hotel Śląskiej Izby Lekarskiej czy pokoje gościnne PTL.
Prezes NRL Maciej Kol. Hamankiewicz stwierdził, że wystąpi do Izby Skarbowej
o interpretację czy od wypłacanych diet należy odprowadzać podatek. Jednak z racji
treści wydanego przez NSA orzeczenia, ostrożność nakazuje pobierać podatek
od wypłacanych diet.
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Stwierdził, że mimo niezwykle korzystnej dla samorządu oferty hotelu Grand, to koszty
noclegu są nadal zbyt wysokie jak na możliwości Izby. Wobec powyższego należy
w szerszym

zakresie

wykorzystywać

dostępną

bazę

noclegową

Śląs
kiej Izby

Lekarskiej, czy hotel PTL, który dysponuje pokojami o bardzo dobrym standardzie.
Skarbnik NRL Kol. Andrzej Sawoni przypomniał o zaplanowanym na godzinę 14.00
posiedzeniu Prezydium X KZL.
Kol. Stefan Sobczyński poinformował, że wczoraj w imieniu Prezesa prowadził
w Ministerstwie Zdrowia rozmowy w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej. W
rozmowie

tej

przedstawiciele

Ministerstwa

przekazali,

że

Ministerstwo

odstąpi

od pomysłu przekazania prowadzenia dokumentacji lekarskiej zmarłego lekarza
prowadzącego praktykę lekarską. Zwrócił uwagę, że projekt rozporządzenia nakłada
obowiązek umieszczania w wielu miejscach numeru PESEL pacjenta, w wyniku
dyskusji wydaje się, iż Ministerstwo ograniczy ten obowiązek tylko do pierwszej karty
historii choroby.
Kol. Robert Stępień zapytał Prezesa Hamankiewicza, czy doszło do spotkania
członków Prezydium NRL z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz stwierdził, że do takiego spotkania nie doszło
ponieważ Minister Kopacz w ostatnim czasie przebywała często za granicą w związku
z toczącym się śledztwem w sprawie katastrofy smoleńskiej i procesem identyfikacji
ciał ofiar tej katastrofy. Wskazał jednak, że Sekretarz NRL jest wkontakcie z
Ministerstwem Zdrowia i będzie ustalony terminu takiego spotkania.
Przy okazji poinformował, że wspólnie z Kol. Kordelem wystąpił z inicjatywą
zorganizowania sesji dotyczącej medycyny sądowej na Kongresie Polonii Medycznej w
Toruniu. Poinformował również, że Prezydium NRL podjęło uchwałę w sprawie
sfinansowania pobytu na tej sesji Kongresu 3 medykom sądowym z Polski i 3 z Rosji,
którzy brali udział w procesie identyfikacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Do udziału w tej
sesji zaproszona została również Minister Ewa Kopacz.
Kol. Robert Stępień pogratulował Kol. Lelli wyboru na stanowisko Sekretarza
Generalnego

Europejskiej

Regionalnej

Organizacji

Światowej

Organizacji

Dentystycznej i zapytał jak zamierza ona pogodzić pełnienie tej funkcji z funkcją
Przewodniczącej Komisji Stomatologicznej zwłaszcza, że jak stwierdził, ostatnie
posiedzenie Komisji Stomatologicznej ukazało jak wiele pracy czeka Komisję.
Wiceprezes NRL Kol. Anna Lella stwierdziła, że nie widzi problemów z łączeniem
tych dwóch funkcji. Jej wcześniejsze zaangażowanie w Europejskiej Regionalnej
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Organizacji Światowej Organizacji Dentystycznej pozwala jej sądzić, że obciążenie
pracą związane z pełnieniem funkcji Sekretarza Generalnego będzie na podobnym, do
dotychczasowego poziomie. Wskazała, że zebrania Zarządu odbywają się 4 razy
w roku, koszty wyjazdu na te posiedzenia pokrywać będzie ERO/FDI. Bieżące sprawy
ERO/FDI załatwiane są drogą korespondencyjną.
Kol. Andrzej Cisło stwierdził, że Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas
Chorych wystosowało uwagi do rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.
Wskazał, że obowiązek archiwizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w formie
elektronicznej wymaga użycia znacznika czasu, co wiąże się z tym, iż ważność
znaczników czasu kończy się po upływie okresu 5 lat, podczas gdy lekarz ma
obowiązek przechowywać dokumentację przez lat 20. Pojawia się pytanie, czy takie
rozwiązanie nie
w formie

zablokuje możliwości wykorzystania prowadzenia dokumentacji

elektronicznej.

Stowarzyszenie

zaproponowało,

aby

obowiązek

użycia

znacznika czasu zastąpić obowiązkiem archiwizacji wykonywanej co 6 miesięcy.
Następnie zaapelował do Naczelnej Rady Lekarskiej o poparcie tej uwagi.
Kol. [nie przedstawił się] stwierdził, że w większości krajów do prowadzenia
dokumentacji medycznej wymagany jest elektroniczny podpis kwalifikowany bez
konieczności znakowania czasem.
Naczelny

Rzecznik

Odpowiedzialności

Zawodowej

Kol.

Jolanta

Orłowska-

Heitzman stwierdziła, że rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej powinno
określać sposób postępowania z preparatami histopatologicznych i cytologicznych.
Następnie poinformowała, że przez pierwsze 4 miesiące 2009 r. do NROZ wpłynęły
204 sprawy, podczas 4 pierwszych miesięcy 2010 r. sprawy takich wpłynęło 149. Nie
ma zatem drastycznego spadku liczby spraw w biurze NROZ. Wskazała, że w 2010 r.
NROZ przejął do prowadzenia 10 spraw z uwagi na ich skomplikowany charakter,
wpłynęło również 46 skarg na przewlekłość postępowania.
Kol. Stefan Sobczyński stwierdził, że nie prowadził rozmów w sprawach poruszanych
przez Kol. Orłowską-Heitzman i Kol. Cisło, ponieważ nie miał informacji o tych
uwagach.
Kol. Łukasz
obowiązek

Wojnowski stwierdził,
dołączania

do

że

dokume
ntacji

obowiązujące
medycznej

rozporządzenie

nakłada

oświadczenia pacjenta

o nieupoważnianiu nikogo do odbioru dokumentacji medycznej na wypadek jego
śmierci. Powyższą interpretacją posłużyli się kilkakrotnie kontrolerzy NFZ nakładając

Protokół NRL 14.05.2010 r.

Strona 6 z 24

kary umowne na placówki, które nie posiadały w dokumentacjach medycznych
pacjentów takich oświadczeń.
Kol. Wojciech Marquardt poinformował, że uczestniczył w drugim posiedzeniu Rady
NFZ. Przekazał, że na pierwsze posiedzenie Rady przedstawiciel samorządu nie był
zaproszony.

Przedmiotem

2

posiedzenia

Rady było

przyjęcie

sprawozdania

finansowego za IV kwartał 2009 r. i podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
planów inwestycyjnych na rok 2010. Przypomniał, że od ponad roku w NFZ nie ma
Zastępcy Prezesa ds. finansowych.
Następnie poinformował o ukonstytuowaniu się Komisji Finansowo-Budżetowej, która
na posiedzeniu w dniu 10 maja dokonała wyboru zastępcy przewodniczącego, którym
został Kol. Krzysztof Wójcikiewicz, oraz Sekretarza, którym został Kol. Paweł
Sobieski. Komisja przyjęła opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2009.
Na następnym posiedzeniu Komisja zajmie się propozycją wykorzystania nadwyżki
budżetowej.
Kol. Paweł Susłowski poinformował o ukonstytuowaniu się Krajowej Komisji
Wyborczej. Poinformował o procedurach wyborczych uruchamianych w okręgowych
izbach lekarskich w związku ze zwolnieniem się mandatów w następstwie rezygnacji
osób, które uzyskały mandaty w organach NIL. Komisja po prze
analizowaniu
materiałów dotyczących tych wyborów uzupełniających stwierdziła, że były one
przeprowadzone w sposób prawidłowy.
Kol. Ryszard Golański poinformował, że uczestniczył w obchodach 65-lecia wyższego
szkolnictwa medycznego w Łodzi. Podkreślił, że Łódzki Uniwersytet Medyczny posiada
wydział Wojskowo-Lekarski, na którym przywrócono kształcenie lekarzy w trybie
mundurowym.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł stwierdził, że Komisja Europejska
skierowała do konsultacji ogólnych pytania dotyczące nowelizacji dyrektywy w sprawie
czasu pracy. Na Komisję naciski w sprawie nowelizacji wywierają kraje członkowskie, w
tym rząd Polski. Stwierdził, że Naczelna Rada Lekarska powinna na następnym
posiedzeniu podjąć stanowisko w sprawie opt-out.
Kol. [nie przedstawił się] stwierdził, że odbyło się posiedzenie Zespołu ds. lekarzy
zatrudnionych w zoz-ach, podczas którego przyjęto pomysł przygotowania projektu
apelu NRL w tej sprawie.
Dyrektor Biura Organizacji i Informatyki NIL inż. Mirosław Przastek przekazał
informację

dotyczącą

przesyłania

wiadomości elektronicznych
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adresowej członków NRL. Wskazał m.in., że nie jest możliwe wysyłanie wiadomości do
wszystkich adresatów listy adresowej z innego konta pocztowego niż to, które zostało
wskazane przez członka NRL do otrzymywania korespondencji z NIL.
Wskazał również, że w przypadku przepełnienia skrzynki adresowej wiadomości
wysyłane na adres tej skrzynki „odbijają się”. Trzykrotne „odbicie” wiadomości
z powodu

przepełnienia

skrzynki odbiorczej

adresata

powoduje

automatyczne

usunięcie adresu tego konta pocztowego z listy adresowej.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz poinformował, że na prośbę Wiceprezesa
NRL Kol. Romualda Krajewskiego Pan Tomasz Korkosz został szefem Ośrodka
Kształcenia podyplomowego i w związku z powyższym przestał pełnić funkcję
rzecznika prasowego. Stwierdził, że na stanowisko rzecznika prasowego chciałby
zatrudnić Panią Katarzynę Strzałkowską.
Podziękował Panu Tomaszowi Korkoszowi za dotychczasową pracę w roli rzecznika
prasowego.
Zgromadzeni brawami podziewali Panu Korkoszowi za dotychczasową pracę
na stanowisku rzecznika prasowego.

Pani Katarzyna Strzałkowska stwierdziła, że ma nadzieje, żi jedenastoletnie
doświadczenie ze Śląskiej Izby Lekarskiej przełoży się na pracę w Naczelnej Izby
Lekarskiej i podziękowała za powierzone jej wyzwanie.

Ad. pkt 3.1
Przewodniczący

Naczelnej

Komisji

Rewizyjnej

Kol.

Jarosław

Za
wiliński

przedstawił sprawozdanie pokontrolne Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
Poinformował, że w dniach 9-10 kwietnia 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie
Naczelnej Komisji Rewizyjnej, które poświęcone było kontroli finansowej IV kwartału
2009 r. i zamknięciu tego roku finansowego, rozdziału tematyki kontrolnej w NIL oraz
kontroli dokumentów finansowych związanych z organizacją X KZL.
Poinformował, że otrzymał od Prezesa NRL i Dyrektora biura NIL odpowiedzi
na zadane pytania.
Komisja dokonała rozdziału funkcji i tematyki kontrolnej, oraz wydelegowała członków
do współpracy z komisjami NRL. Wobec powyższego zaapelował o współpracę
przewodniczących komisji NRL z wydelegowanymi przedstawicielami NKR. Zwrócił
Protokół NRL 14.05.2010 r.
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również uwagę, że trzech członków Komisji mieszkających w Warszawie nie zostało
zawiadomionych o posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej, czego skutkiem był
brak przedstawiciela NRK na tym posiedzeniu. Wyraził nadzieję, że takie przypadki nie
będą zdarzały się w przyszłości.
Stwierdził następnie, iż w toku czynności kontrolnych pojawiła się wątpliwość dotycząca
wydatków w kwocie ponad 430 ty
ś zł z tytułu członkowstwa worganizacjach
międzynarodowych. Z informacji przekazanych przez Prezesa NRL wynika, iż wydatki
związane z członkostwem w CPME w roku 2009 wyniosły 43.130 Euro, koszty
członkostwa w UEMS wyniosły 14 tyś Euro.
Stwierdził, że w obliczu takich kosztów należy zadać pytanie o korzyści z członkostwa
w tych organizacjach. Wyraził obawę, iż tak wysokie wydatki mogłyby wzbudzić wiele
niedobrych emocji wśród szeregowych członków samorządu. Wskazał, że należałoby
dokonać weryfikacji do których organizacji międzynarodowych samorząd powinien
należeć. Stwierdził, że UEMS wydaje się być organizacją bliższą towarzystwom
lekarskim, niż samorządowi lekarskiemu. Stwierdził, że poddaje tę kwestię pod
rozwagę i dyskusję NRL.
Następnie

stwierdził,

doprecyzowania

m.in.

że

były w

budżecie

wynagrodzenia

dla

pewne
ekspertów.

pozycje,

któr
e

Wątpliwości

wymagały
te

zostały

wyjaśnione, gdyż chodziło o czynności wykonywane bądź przez osoby zatrudnione
w NIL, lecz czynności te wykraczały poza zakres ich obowiązków pracowniczych, bądź
przez osoby, które nie były wynagradzane np. emeryci. Pojawiły się wątpliwości
dotyczące pozycji „inne” w budżecie na kwotę około 485 tyś. zł. Zgodnie z informacją z
Sadrenu pod tą pozycją kryje się kilka pozycji, które są księgowane w różnych
miejscach. Wobec powyższego Komisja proponuje, aby rozłożyć pozycję „inne”
na bardziej przejrzyste pozycje szczegółowe.
Wskazał, że pojawiła się również kwestia wykonywania ekspertyz prawnych poza
Zespołem Radców Prawnych NIL, co wynikało z informacji przekazanych przez firmę
Sadren. Wątpliwości te zostały wyjaśnione, gdyż wydatki te dotyczyły obsługi prawnej
kancelarii Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zatem nie budzą one
wątpliwości ze strony Komisji.
Stwierdził, że rodzi się pytanie o powód przekroczenia przez Krajową Komisję
Wyborczą zaplanowanych wydatków o 200%. Uzasadnienie związane z procedurą
wyborczą w 2009 r., licznymi odwołaniami i protestami jest pewnym wytłumaczeniem,
lecz wątpliwości budzi fakt, iż członkowie tej Komisji zmienili środek lokomocji z PKP na
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samochód prywatny na co we wszystkich przypadkach brak było zgody Prezesa.
Zwrócił również uwagę, iż wiele posiedzeń KKW organizowanych było w Zakopanem i
innych miastach poza Warszawą.
Następnie poinformował, że w toku kontroli kosztów X KZL wątpliwości budziły dwie
faktury, ale wątpliwości te zostały wyjaśnione.
Kontrola delegacji wykazała w kilku przypadkach brak czytelnego podpisu i pieczątki
osoby podpisującej zgodę na zmianę środka transportu na samochód prywatny.
Komisja apeluje o wyrażanie takiej zgody czytelnym podpisem, bądź podpisem
z pieczęcią imienną. Stwierdził, że są to uchybienia drobnej wagi, których eliminacja
wymaga jedynie nieco większej dokładności.
Wskazał dalej, iż nie do wszystkich delegacji zagranicznych dołączane były uchwały
delegujące.
W porozumieniu z komórką księgową NIL ustalono, iż kserokopie wszystkich faktur
związanych z wyjazdami zagranicznymi będą podpinane do faktury głównej, gdyż
obecnie znajdują się one często w różnych miejscach, co utrudnia ustalenie pełnych
kosztów wyjazdu służbowego.
Wskazał, że baza hotelowa wykazała dochód w wysokości 53 tyś zł, lecz zasadnym
jest rozważenie odnowienia tej bazy.
Komisja zwraca się do NRL z prośbą o przedstawienie efektów pracy Zespołu
ds. ubezpieczeń. Wskazał również, że Komisja jest, z racji pożyczki udzielonej spółce
Medbroker, zainteresowana w uzyskaniu informacji na temat kondycji finansowej
tej spółki.
Przewodniczący Zespołu ds. współpracy międzynarodowej Kol. Klaudiusz Komor
stwierdził, że członkowstwo NIL w każdej organizacji międzynarodowej opiera się na
uchwale NRL. Wyjaśnił, że Izba bardzo oszczędza na wyjazdach zagranicznych
ponieważ jest z reguły reprezentowana przez 1-2 osoby podczas gdy reprezentacje
innych organizacji członkowskich są liczniejsze. Wybierane są tańsze hotele, aby
zaoszczędzić na kosztach wyjazdów. Wskazał, że trudno jest odpowiedzieć na pytanie
co mamy z tytułu członkostwa w tych organizacjach tak samo, jak trudno odpowiedzieć
na zadawane mu często przez kolegów lekarzy pytanie co ma z tego, że należy do
samorządu lekarskiego. Stwierdził, że znając dumę narodową rodaków uważa, że
członkowie samorządu są dumni z tego, iż troje wiceprezesów NRL zajmuje najwyższe
stanowiska w trzech najważniejszych organizacji lekarskich w Europie. Wskazał, że
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udział w organizacjach międzynarodowych daje szanse skutecznego lobbingu w
instytucjach europejskich. Stwierdził ponadto, że jeżeli jest tylko taka możliwość to on
sam udaje się w podróże zagraniczne samochodem, ale nie rozlicza kosztów podróży
ponad kwotę ceny biletu lotniczego w przypadku, gdy koszty przejazdu samochodem
są wyższe.
Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej Kol. Jarosław Zawiliński stwierdził,
że Komisja sprawdziła rozliczenia delegacji i potwierdził słowa Kol. Komora.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz podziękował Przewodniczącemu Naczelnej
Komisji

Rewizyjnej

Kol.

Jarosławowi Zawilińskiemu za

dobrą

współpracę.

Zapewnił, że będzie starał się obniżać koszty funkcjonowania Izby, zgodnie z decyzją
Zjazdu zobowiązującą do wydzielenia kwoty 1 mln. złotych. Stwierdził, że mnogość
organizacji międzynarodowych w Europie jest swego rodzaju przekleństwem, gdyż nie
ma jednej reprezentacji środowiska lekarskiego. Dlatego też członkostwo w kilku
organizacjach międzynarodowych jest tego naturalną konsekwencją.
Skarbnik

NRL Kol.

Andrzej

że

Sawoni stwierdził,

składki

członkow
skie

w organizacjach międzynarodowych są kwotowo duże, ale stanowią zaledwie 0,8%
kwoty składek opłacanych przez członków samorządu lekarskiego. Stwierdził, że z racji
realnego wpływu, jakie organizacje te mają na kształtowanie polityki zdrowotnej w Unii
Europejskiej warto

jest

wydać kwotę

0,8% składek

na

uczestnictwo

w tych

organizacjach.
Kol.

Ładysław

Nekanda-Trepka

stwierdził,

że

przyjmuje

kryty
czne

uwagi

Kol. Zawilińskiego odnośnie przekroczenia budżetu Krajowej Komisji Wyborczej
w 2009 r.
Wskazał jedynie, że wydatki Komisji wzrosły o 100%, a nie o 200%. Wskazał
dodatkowo, że rok 2009 był rokiem wyborczym, w roku tym zmienił się regulamin
wyborów co spowodowało konieczność zorganizowania dwóch szkoleń dla okręgowych
izb lekarskich, członkowie Komisji uczestniczyli we wszystkich okręgowych zjazdach
lekarskich, należało przygotować projekt regulaminu wyborów w formie uchwały
Zjazdu, w trakcie wyborów składane były protesty i odwołania.
Podkreślił, że zwiększone środki finansowe były omawiane ze Skarbnikiem, który
zaakceptował to zwiększenie, jako uzasadnione nadzwyczajną pracą Komisji w 2009 r.
Stwierdził, że bardzo często taniej jest zorganizować posiedzenie poza Warszawą,
gdyż koszty noclegu w Warszawie są bardzo duże.
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Przewodniczący

Komisji

Finansowo-Budżetowej

Kol.

Wojciech

Marquardt

stwierdził, że członkostwo NIL w organizacjach międzynarodowych wynika z uchwały
NRL, a rolą Naczelnej Komisji Rewizyjnej jest pilnowanie aby takie uchwały były
wykonywane. Koszty członkostwa w organizacjach międzynarodowych są wysokie, ale
większość organizacji żąda składki w wysokości proporcjonalnej do liczebności całego
środowiska lekarskiego. Polska ma 160 tyś. lekarzy i powinna płacić stosunkowo
wysoką składkę. Zwrócił również uwagę, iż dzięki staraniom zaangażowanych
Koleżanek i Kolegów Izba płaci składki w niższej, niż wynikałoby to z ogólnych zasad
danej organizacji, wysokości.
Odnosząc się do sprawy niezawiadomienia członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej
o posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej stwierdził, że w jego ocenie powinien on
zwołując posiedzenie Komisji zawiadomić Przewodniczącego Naczelnej Komisji
Rewizyjnej, aby ten mógł następnie wydelegować jednego spośród członków Naczelnej
Komisji Rewizyjnej „przydzielonego” do Komisji Finansowo-Budżetowej. Wskazał, że
nie zmieni swojego postępowania w tym zakresie i nadal o posiedzeniach Komisji
Finansowo-Budżetowej będzie zawiadamiał Przewodniczącego Naczelnej Komisji
Rewizyjnej. Zapewnił jednocześnie, że liczy na dobrą współpracę z Naczelną Komisją
Rewizyjną. Zaapelował również, aby w trakcie omawiania punktu sprawozdanie z
kontroli Naczelnej Komisji Rewizyjnej do materiałów dołączony był materiał pisemny.
Przewodniczący

Naczelnej

Komisji

Rewizyjnej

Kol.

Jarosław

Za
wiliński

podziękował Kol. Marquardtowi za to, że zawsze uwzględniał Naczelną Komisję
Rewizyjną w planach posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej.
Następnie stwierdził, że Naczelna Komisja Rewizyjna szuka oszczędności, stąd jej
zainteresowanie

wysokimi

opłat
ami

członkowskimi

w

organizacj
ach

międzynarodowych. Dlatego Naczelna Komisja Rewizyjna sygnalizuje możliwość
rozważenia zaoszczędzenia pewnych środków.
Stwierdził, że będzie starał się ułatwić pracę Przewodniczącemu Komisji FinansowoBudżetowej i będzie przekazywał informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
członkom Naczelnej Komisji Rewizyjnej pomimo, iż pismo z prośbą o bezpośrednie
zawiadamianie delegowanych członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej wraz z ich
adresami

mailowymi

zostało

Przewodniczącemu

Komisji

Finansowo-Budżetowej

doręczone.
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Kol. Zdzisław Szramik stwierdził, że każdy wyjazd zagraniczny powinien kończyć się
sprawozdaniem, z którego będzie bezpośrednio wynikać czy jest sens przynależności
do danej organizacji.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł stwierdził, że nie zawsze da się przeliczyć
członkostwo w organizacjach międzynarodowych na korzyści, ale w najbliższym czasie
do takich korzyści można niewątpliwie zaliczyć możliwość wpływu na proces
nowelizacji dyrektywy w sprawie czasu pracy oraz przeglądu dyrektywy w sprawie
uznawania kwalifikacji. Dodał, że objęcie przez niego stanowiska Prezydenta CPME
przyniosło Izbie oszczędności, gdyż teraz wszystkie koszty związane z jego pracami w
CPME pokrywa ta organizacja. Wyjaśnił, że Izba płaci w CPME składkę proporcjonalną
do populacji kraju, ale również proporcjonalną do stopnia zamożności naszego kraju.
Stwierdził, że Rada Nadzorcza Medbrokera jest gotowa do Walnego Zgromadzenia
udziałowców. Przekazał, że wynik finansowy spółki jest dodatni, a wszystkie
dotychczasowe rozstrzygnięcia sądowe związane z roszczeniami byłych członków
zarządu są korzystne dla spółki. Ponieważ są to dopiero orzeczenia sądu I instancji,
więc spółka dalej ma zamrożone w depozycie sądowym środki w wysokości 600 tyś.
złotych, co istotnie wpływa na jej wynik finansowy. Można podejrzewać, że pod koniec
br. sprawy sądowe będą się prawomocnie kończyć co pozwoli spółce zwrócić
pożyczkę. Podkreślił również, że według jego wiedzy spółka wywiązuje się ze swoich
bieżących zobowiązań wobec Izby tj. spłaca odsetki od pożyczki.
Sekretarz NRL Kol. Mariusz Janikowski stwierdził, że wyjazdy Wiceprezesów
zajmujących kluczowe stanowiska w trzech organizacjach międzynarodowych będą
finansowane ze środków tych organizacji, a nie ze środków Izby.
Kol. Łukasz Wojnowski zapytał czy pożyczka udzielona Medbrokerowi ma jakieś
zabezpieczenie w formie np. przeniesienia udziałów.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł stwierdził, że pożyczka nie ma
zabezpieczenia.
Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej Kol. Jarosław Zawiliński zwrócił
uwagę, iż 0,8% składki to dla Izby niedużo, natomiast dla szeregowego członka
samorządu to kwota bardzo duża. Członkostwo w tych organizacjach nas cieszy,
ale nie cieszy szeregowego członka samorządu. Stwierdził, że ostatnia rozliczona
przez Brukselę delegacja Kol. Radziwiłła datowana jest na listopada 2007 r. wszystkie
inne dokumenty opiewają na Naczelną Izbę Lekarską.
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Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł stwierdził, że teraz tych spraw nie
załatwia Naczelna Izba Lekarska i z wyjątkiem jednego posiedzenia, na które miał
przybyć jako przedstawiciel Izby wraz z Prezesem Hamankiewiczem, wszystkie inne
wyjazdy są załatwiane i opłacane przez CPME.
Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej Kol. Jarosław Zawiliński stwierdził,
że są faktury wystawione na wyjazdy do Brukseli, ale jeszcze to sprawdzi.
Kol. Andrzej Cisło stwierdził, że jest przeciwny dodawaniu kolejnego podmiotu tzn.
Zespołu ds. ubezpieczeń do dyskusji na temat spółki Medbroker. Zespół zajmie się
spółką Medbroker pod kątem jej użyteczności dla polityki NIL względem rynku
ubezpieczeniowego.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz stwierdził, że decyzja co dalej robić ze spółką
Medbroker leży w gestii Rady, ale bardzo ważny głos będzie należał do Zespołu ds.
ubezpieczeń.
Skarbnik NRL Kol. Andrzej Sawoni poinformował, że w dniu 29 maja 2010 r.
odbędzie się szkolenie dla członków komisji rewizyjnych, którego przedmiotem będzie
zakres działania komisji rewizyjnych. Podziękował Kol. Zawilińskiemu za tę inicjatywę,
która może uporządkuje relacje miedzy NKR a NRL.
Kol.

Robert

Stępień stwierdził,

że

kwestia

przynależności

do

organizacji

międzynarodowych wraca co roku. Stwierdził, że w ubiegłym roku był pomysł
przygotowania opracowania podsumowującego efekty członkostwa w organizacjach
międzynarodowych i pomysł ten wydaje się nadal warty realizacji.
Kol. Andrzej Wojnar stwierdził, że firma zewnętrzna nie określa kompetencji komisji
rewizyjnej, lecz czyni to regulamin jej działania.
Prezes NRL Maciej Kol. Hamankiewicz poprosił Kol. Radziwiłła o przygotowanie
krótkiego resume osiągnięć samorządu w ramach organizacji międzynarodowych.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł przypomniał, że regularnie zarzuca
członków NRL informacjami na temat działalności w CPME.
Pan Marek Szewczyński wyjaśnił, że Izba pokrywa koszty wyjazdu przedstawicieli NIL
na zgromadzenia ogólne CPME, które odbywają się dwa razy w roku, w tym zakresie
Izba pokrywa koszty wyjazdów Wiceprezesa Radziwiłła. Koszty wyjazdów na
posiedzenia Zarządu CPME pokrywane są przez CPME. Zdarzało się, że Izba płaciła
za te koszty, a następnie były one refakturowane na CPME. Zaznaczył, że obecnie
wyjazdy Wiceprezesa Radziwiłła na posiedzenia zarządu CPME są organizowane
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bezpośrednio przez CPME. Stwierdził, że analogiczna sytuacja jest w przypadku
wyjazdów Wiceprezesa Krajewskiego.

Ad pkt 4
Sekretarz NRL Kol. Mariusz Janikowski wyjaśnił porządek przeprowadzania
wyborów do Zespołu ds. Praktyk Lekarskich. Zaproponował, aby głosowanie traktować
jako ciąg dalszy głosowania z poprzedniego posiedzenia i nie wybierać nowej komisji
skrutacyjnej oraz aby głosowanie odbyło się na sali w trakcie obrad.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł zapytał, czy ktoś sprzeciwia się
zaproponowanemu przez Kol. Janikowskiego sposobowi procedowania.
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Ad pkt 5
Kol. Grzegorz Mazur stwierdził, że ostateczny kształt rozporządzenia w sprawie
ubezpieczenia oc jest bardziej niekorzystny, niż ten, który był opiniowany przez
samorząd. W rozporządzeniu razi brak przepisów przejściowych co oznacza, że w dniu
wejścia w życie rozporządzenia w gorszej sytuacji znajdą się lekarze korzystający z
ubezpieczeń dobrowolnych. Ubezpieczenie dobrowolne nie może bowiem pokrywać
się zakresowo z ubezpieczeniem obowiązkowym. Stwierdził, że na Izbie ciąży
obowiązek poinformowania lekarzy o tej zmianie stanu prawnego i jej konsekwencjach.
Zwrócił się do Kol. Cisło o przygotowanie apelu, protestu w tej sprawie. Należy
również podjąć pilne działania informacyjne.
Kol. Andrzej Cisło stwierdził, że należy wyrazić protest w tej sprawie. Zespół ds.
ubezpieczeń przygotuje raport otwarcia, który będzie przekazany członkom NRL wraz
materiałami na kolejne posiedzenie.
Zagrożenie stanowić może wytworzenie przez towarzystwa ubezpieczeniowe wrażenia,
że jest paląca potrzeba zawierania nowych umów. Należy przyjrzeć się jak będą
kształtowały się wysokości stawek polis.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł stwierdzili, że niezawarcie przez lekarza
ubezpieczenia oc może jedynie skutkować odpowiedzialnością przed samorządem
lekarskim, więc nie należy demonizować skutków braku polisy.
Kol. Zdzisław Szramik stwierdził, że takie rozporządzenie łamie podstawowe zasady
tworzenia prawa. Minister Finansów występuje z pozycji siły unieważniając umowy
ubezpieczenia zawarte między lekarzem a firmą ubezpieczeniową.
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Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł stwierdził, że umowy zawarte dotychczas
nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu, co nie oznacza, że są
nieważne.
Kol. Andrzej Matyja stwierdził, że jest po rozmowie z firmami ubezpieczeniowymi
i z rozmów tych wynika, że dotychczasowe umowy dobrowolne nie spełniają wymogów
rozporządzenia. Jedna z firm zaproponowała, że może unieważnić dotychczasową
polisę przy wykupieniu nowej polisy zgodnej z wymogami rozporządzenia. Problem
polega na tym, że wydane są trzy rozporządzenia w sprawie ubezpieczenia oc.
Kol. Andrzej Cisło zauważył, że kwestie te będą poruszone w raporcie Zespołu ds.
ubezpieczeń. Stwierdził, że możliwe są sytuacje, kiedy lekarz będzie musiał wykupić
dwie polisy.
Kol. Janusz Spustek stwierdził, że firmy ubezpieczeniowe działają obecnie w dużym
pośpiechu. Wskazał, że lekarze pracujący na kontrakcie już liczą o ile wzrośnie im
składaka ubezpieczeniowa. Zaproponował, aby Rada wystąpiła do Ministra Zdrowia
o wydłużenie terminu 30 dniowego na wejście w życie rozporządzenia.
Kol. Jerzy Jakubiszyn rozmawiał przed chwilą z brokerem i do wtorku będzie wiedział
jak tę sprawę będzie można rozwiązać. Wydaje się, że możliwa będzie niewielka
dopłata i przejęcie całości pieniędzy z ubezpieczenia dobrowolnego.
Kol. Zbigniew Brzezin poparł wypowiedź Kol. Matyji, że problemem jest konieczność
zawierania kilku umów ubezpieczenia. Stwierdził, że ideą ubezpieczenia miało być
wprowadzenie jednego ubezpieczenia na wzór rozwiązań w zawodach prawniczych.
Kol. [nie przedstawił się] zaproponował zakończenie dyskusji na ten temat.
Kol. Grzegorz Krzyżanowski zwrócił się o uzupełnienie programu FINN o możliwość
zaznaczania czy lekarz ma wykupioną polisę.
Kol. Andrzej Cisło zobowiązał się do zamieszczenia na stronie internetowej Izby
całego kompletu informacji na temat ubezpieczenia.
Kol. Andrzej Cisło poinformował o problemie dotyczącym dopuszczalności pobierania
opłat przez publiczne szpitale, który wiąże się jak można domniemywać z wolą
Ministerstwa jak największego związania szpitali publicznych z NFZ. Stwierdził, że
samorząd lekarski powinien zająć stanowisko w tej sprawie.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł poinformował, że ta sprawa jest
przedmiotem dyskusji na temat nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia.
Przypomniał, że dyskusja na temat dopuszczalności pobierania opłat przez publiczne
szpitale trwa od czasów, gdy Ministrem Zdrowia był Pan Balicki.
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Kol. Jerzy Jakubiszyn stwierdził, że kontrola NIK zakwestionowała w jego szpitalu
pobranie opłaty od pacjenta nieubezpieczonego, w przypadku planowego leczenia
operacyjnego.

Ad pkt 6.1
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie sztandaru Naczelnej
Rady Lekarskiej, druk [NRL/05.10/05], stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Kol. Andrzej Wojnar poinformował, że rozdawał numer 4 periodyku Dolnośląskiej Izby
Lekarskiej, w którym opublikowana jest relacja z poświęcenia sztandaru DIL. Sztandar
ten kosztował 6 tyś złotych razem z drzewcem. Koszt ten ponieśli członkowie ORL DIL,
OROZ DIL i Przewodniczący OSL DIL. Poparł przyjęcie analogicznego rozwiązania w
omawianej sprawie.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł poddał pod głosowanie wersję drugą
§ 2 w brzmieniu „Koszty wykonania sztandaru Naczelnej Izby Lekarskiej, pokryją
członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej z własnych środków.”
W

wyniku

przeprowadzonego

głosowania

wersja

druga

§

2

został
a przyjęta

większością głosów, przy braku głosów przeciw i 4 wstrzymujących.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł poddał pod głosowanie projekt uchwały
w brzmieniu uwzględniającym przyjętą poprawkę.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie sztandaru Naczelnej
Rady Lekarskiej została przyjęta większością głosów, przy braku głosów przeciw
i 4 wstrzymujących.
Kol. [nie przedstawiła się] stwierdziła, że najpierw należy ustalić kto ma wykonać ten
sztandar i jaki będzie tego koszt, a następnie podzielić tę kwotę na liczbę członków
NRL.
Kol. Grzegorz Mazur zaproponował wzięcie udziału w zbiórce innym Koleżankom
i Kolegom z NIL nie tylko członkom NRL.
Sekretarz NRL Kol. Mariusz Janikowski poinformował, że koszt przygotowania
sztandaru wyniesie 6-7 tyś. złotych, więc dla ufundowania sztandaru wystarczy
oddanie przez każdego członka NRL jednej diety samorządowej. Wobec powyższego
trudno powiedzieć, czy wciąganie do zbiórki członków innych organów NIL ma sens.
Ad pkt 6.2
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Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie objęcia patronatem
działalności Fundacji Watch Health Care, druki nr [NRL/05.10/03] [NRL/05.10/03A],
stanowiące załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu.
Kol. Tomasz Romańczyk przedstawił cel działalności Fundacji Watch Health Care,
która ma gromadzić dane na temat dysproporcji środków w systemie ochrony zdrowia i
zwartości koszyka świadczeń gwarantowanych.
Kol. Stefan Bednarz stwierdził, że ma wątpliwość czy Rada powinna obejmować
patronat nad Fundacją, gdyż byłby to pewien precedens.
Kol. Janusz Spustek zapytał kto będzie zbierał dane dla Fundacji. Stwierdził,
że w jego ocenie podejmowanie tej uchwały będzie przedwczesne. Przypomniał los
fundacji „Teraz zdrowie”, która również dysponowała wiarygodnymi danymi a i tak nic
nie wskórała.
Kol. Krzysztof Kordel zapytał Kol. Konstantego Radziwiłła ile razy w ciągu dwóch
kadencji Prezesa NRL wnioskował o objecie patronatem fundacji.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł odpowiedział, że ani razu.
Kol. Krzysztof Kordel stwierdził, że jest za podtrzymaniem tego zwyczaju.
Kol. Andrzej Wojnar zapytał czego oczekuje Fundacja od Okręgowej Rady
Lekarskiej?
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie objęcia patronatem działalności Fundacji Watch Health Care.
Za przyjęciem uchwały oddanych zostało 12 głosów, przeciw 15 głosów, 7 głosów
wtrzymujących. Projekt uchwały nie uzyskał wymaganej większości głosów.
Przewodnicząca

Komisji

Skrutacyjnej

Kol.

Ewa

Miękus
-Pączek

ogłosiła,

że w wyniku przeprowadzonych wyborów do Zespołu ds. praktyk lekarskich kandydaci
otrzymali następującą liczbę głosów:
Kol. Irena Elerowska 19 głosów,
Kol. Małgorzata Osiadacz 31 głosów,
Kol. Wojciech Ratajczak 23 głosów,
Kol. Stanisław Schneider 14 głosów.
Wobec powyższego do Zespołu ds. praktyk lekarskich wybrani zostali Kol. Osiadacz
i Kol. Ratajczak.

Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł ogłosił przerwę do godziny 14:50.
Protokół NRL 14.05.2010 r.

Strona 18 z 24

Po przerwie
Obrady wznowił Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz.
.
Ad pkt 6.3
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zasad wydawania
Gazety Lekarskiej i Biuletynu Naczelnej Rady Lekarskiej, nr druku [NRL/05.10/06],
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz przedstawił uzasadnienie projektu uchwały.
Kol. Ryszard Golański zgłosił w imieniu Kolegium Redakcyjnego poprawkę do § 5 pkt
12 polegającą na dodaniu wyrazów „i reklam” po wyrazie „tekstów”.
Zaproponował zmianę redakcyjną do § 16.
Następnie zaproponował nowe brzmienie § 9.
Kol. Ładysław Nekanda-Trepka zgłosił poprawkę dotyczącą podstawy prawnej,
w której trzeba przytoczyć art. 47 ustawy o izbach lekarskich oraz poprawkę polegającą
na wskazaniu, iż w biuletynie zamieszcza się uchwały i obwieszczenia Krajowej Komisji
Wyborczej.
Mec. Elżbieta Janczak stwierdziła, że nie ma potrzeby uzupełniania podstawy prawnej
projektu uchwały.
Kol. Robert Stępień zgłosił poprawkę polegającą na uzupełnieniu w § 6 treści pkt 5
o wyrazy „z zachowaniem zasad prawa autorskiego”.
Kol. Jerzy Jakubiszyn zapytał, czy określenie „członkowie” użyte w § 2,3 i 4 użyte jest
zawsze w tym samym znaczeniu?
Prezes

NRL Kol.

Maciej

Hamankiewicz zaproponował

zastąpienie

wyrazu

„członkowie” użytego w § 4 wyrazami „osób wchodzących w skład kolegium”.
Mec. Elżbieta Janczak stwierdziła, że nie widzi żadnych sprzeczności w projekcie
uchwały.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł stwierdził, że zgodnie z § 3 ust. 2 to
przewodniczący zwołuje posiedzenia.
Kol. Jerzy Jakubiszyn wycofał zgłoszoną uwagę.
Kol. Andrzej Wojnar poparł opinię Mec. Janczak. Zgłosił uwagę do § 5 pkt 12.
Mec. Elżbieta Janczak zaproponowała zastąpienie w treści § 5 pkt 12 wyrazu
„zatwierdzania” wyrazem „zatwierdzanie”.
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Kol. Agnieszka Ruchała-Tychler zgłosiła poprawkę do § 6 ust. 4 polegającą na
wykreśleniu wyrazów „i materialną”.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną
przez Kol. Ruchałę-Tyszler.
W wyniku przeprowadzonego głosowania poprawka została przyjęta większością
głosów, przy 6 glosach przeciw i 7 wstrzymujących.
[głos z sali] w przyszłości należałoby określić zadania redaktora naczelnego biuletynu.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zasad wydawania Gazety Lekarskiej i Biuletynu Naczelnej Rady Lekarskiej
w brzmieniu uwzględniającym zgłoszone autopoprawki i przyjętą poprawkę.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta większością
głosów.

Ad pkt 6.4
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie odwołania Redaktora
Naczelnego Gazety Lekarskiej, nr druku [NRL/05.10/08], stanowiący załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
Uzasadnienie projektu przedstawił Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta większością
głosów.
Ad pkt 6.5
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie powołania Redaktora
Naczelnego Gazety Lekarskiej, nr druku [NRL/05.10/09], stanowiący załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
Uzasadnienie projektu i

kandydatury Kol.

Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego

Ryszarda

Golańskiego przedstawił

Gazety Lekarskiej

Kol. Jarosław

Wanecki.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz uzupełnił, że Kol. Golański przez miesiąc
pełnił obowiązki redaktora naczelnego Gazety Lekarskiej.
Kol. Grzegorz Mazur zarekomendował kandydaturę Kol. Golańskiego.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta większością
głosów.
Ad pkt 6.6
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zasad gospodarki finansowej samorządu lekarskiego, nr druku [NRL/05.10/04’],
stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Uzasadnienie projektu przedstawił Sekretarz NRL Kol. Mariusz Janikowski.
Kol. Zdzisław Szramik stwierdził, że zgadza się z ideą uchwały, ale zwrócił uwagę
na zasadność zdefiniowania kiedy nieobecność jest usprawiedliwiona.
Kol. Robert Stępień zaproponował aby uchwała powinna przewidywać możliwość
wydelegowania innej osoby w zastępstwie uczestnika, który nie może przyjechać.
Sekretarz NRL Kol. Mariusz Janikowski stwierdził, że uchwała dotyczy członków
organów NIL dlatego koszt wydelegowania w zastępstwie członka organu okręgowej
izby lekarskiej powinna ponosić okręgowa izba lekarska.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz stwierdził, że w przypadku obchodów 20-lecia
samorządu w Poznaniu Izbę więcej kosztowały nieobecności zgłoszonych uczestników,
niż noclegi tych, którzy przyjechali. Dlatego wprowadzenie pewnego instrumentu
dyscyplinującego jest konieczne.
Naczelny

Rzecznik

Odpowiedzialności

Zawodowej

Kol.

Jolanta

Orłowska-

Heitzman poparła projekt uchwały i wskazała, że ona w organizowanych przez siebie
posiedzeniach taką zasadę stosuje już od roku.
Kol. Zdzisław Szramik stwierdził, że trzeba odróżnić dobre maniery od solidności
w wykonywaniu swoich obowiązków.
Sekretarz NRL Kol. Mariusz Janikowski stwierdził, że dobre maniery nas zawiodły w
Poznaniu i stąd potrzeba tej uchwały.
Kol. Andrzej Wojnar zapytał, czy uchwała dotyczy też posiedzeń NRL, PNRL.
Sekretarz NRL Kol. Mariusz Janikowski uchwała dotyczy innych imprez takich jak
np. Kongres Polonii Medycznej. Są to imprezy, które wiążą się z koniecznością
poniesienia kosztów z tytułu zgłoszenia uczestnika.
Skarbnik NRL Kol. Andrzej Sawoni stwierdził, że dyskutowana uchwała będzie
doskonałym

narzędziem

dla

orga
nizatorów

do

określenia

konsek
wencji

nieusprawiedliwionej nieobecności.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad pkt 6.7
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie poręczenia przez
Naczelną Izbę Lekarską kredytu udzielonego Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie
przez Okręgową Radę Lekarską Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, nr druku
[NRL/05.10/10] [NRL/05.10/10A] [NRL/05.10/10B], stanowiący załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
Uzasadnienie projektu przedstawił Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta większością głosów
przy braku głosów przeciw i 7 wstrzymujących.

Ad pkt 6.8
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń dla
członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania
czynności na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych, nr
druku [NRL/05.10/11], stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Kol. [nie przedstawił się] zapytał, czy projekt jest zgodny z zasadami gospodarki
finansowej izby.
Sekretarz NRL Kol. Mariusz Janikowski stwierdził, że projekt jest zgodny z tymi
zasadami.
Kol. Andrzej Wojnar zgłosił poprawkę polegającą na dodaniu w § 1 projektu wyrazu
„lub” przed wyrazem „Sekretarz”.
Mec. Elżbieta Janczak stwierdziła, że zapis projektu jest prawidłowy, a uchwała
o gospodarce finansowej dotyczy innych zagadnień i nie ma sprzeczności pomiędzy tą
uchwałą a omawianym projektem.
Kol. Wojciech Marquardt przypomniał, że delegacje są prowadzone przez Sekretariat
Sekretarza NRL i zaapelował o zaznaczanie w książce delegacyjnej formy delegacji.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 7.1
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Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt stanowiska w sprawie projektu ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz ustawy – Kodeks pracy, nr druku [NRL/05.10/07], stanowiący
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Kol. [nie przedstawił się] zgłosił poprawkę redakcyjną polegającą na zastąpieniu
wyrazu „czasokres” wyrazem „kalendarz”.
Wiceprezes NRL Kol. Konstanty Radziwiłł stwierdził, że ma wątpliwości co
do akapitu mówiącego o potrzebie zajęcia stanowiska przez szeroką reprezentację
kobiet. Wniósł o wykreślenie tego akapitu. Stwierdził, że projekt ustawy jest kuriozalny,
gdyż nakłada obowiązek przeprowadzenia badań na pewną grupę społeczną.
Kol. [nie przedstawił się] zgłosił poprawkę polegającą na wykreśleniu wyrazu „także”.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt stanowiska
w brzmieniu uwzględniającym zgłoszone autopoprawki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stanowisko zostało przyjęte większością
głosów.
Ad pkt 8
Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie przyjęła protokół z 26-go posiedzenia Naczelnej
Rady Lekarskiej, które odbyło się 26 marca 2010 r. w siedzibie Naczelnej Izby
Lekarskiej.

Ad pkt 9
Kol. Łukasz Wojnowski ze zdumieniem stwierdził czytając protokół z poprzedniego
posiedzenia Rady, iż zgłoszeni przez niego kandydaci do komisji i zespołów nie byli
poddani głosowaniu. Przytoczył wyjaśnienia jakie w tej sprawie otrzymał od Sekretarza
NRL. Z protokołu wynika, że co najmniej 6 osób zostało wybranych do komisji i
zespołów pomimo braku zgody. Humorystycznie dodał, że dziś zaobserwował, że
tabliczkę z jego nazwiskiem oznaczającą jego miejsce na sali konferencyjnej zastąpiła
tabliczka z nazwiskiem innego członka Rady.
Sekretarz

NRL Kol. Mariusz

Janikowski stwierdził,

że

w

przypadku

osó
b

nieobecnych, których pisemnej zgody nie było, były zapewnienia prezesów okręgowych
rad lekarskich, że takie zgody są i będą dostarczone. Zapewnienia takie złożył np. Kol.
Kordel.
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Wskazał, że kilka osób zostało wykreślonych z racji wymogów proceduralnych.
Kol. Łukasz Wojnowski stwierdził, że nie przyjmuje tych wyjaśnień. Jeżeli takie są
wymogi proceduralne, to skreślone powinny być wszystkie osoby, które zgody nie
przedstawiły.
Sekretarz

NRL Kol.

Mariusz

Janikowski przypomniał,

że

w

zaproszeniu

na poprzednie posiedzenie Rady znajdowało się pouczenie o sposobie głosowania
na kandydatów do komisji i zespołów, w tym o wymogach proceduralnych.
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz zobowiązał się do stosowania w przyszłości
jednolitych zasad.
Kol. Klaudiusz Komor zapytał, czy zastrzeżenia Kol. Wojnowskiego rzutują
na ważność przeprowadzonych wyborów.
Sekretarz NRL Kol. Mariusz Janikowski stwierdził, że wybory do komisji i zespołów
NRL nie rządzą się ordynacją wyborczą.
Kol. Łukasz Wojnowski stwierdził, że nie było jego intencją zgłaszanie zastrzeżeń co
do wyników wyborów.
Kol. Mariusz Malicki stwierdzi, że słucha tej dyskusji z niepokojem. W pełni poparł
pretensje i obawy Kol. Wojnowskiego.
Sekretarz NRL Kol. Mariusz Janikowski przypomniał, że były zapewnienia o tym,
że są zgody i to Naczelna Rada Lekarska przyjęła takie zapewnienia za wystarczające.
Ad pkt 10
Prezes NRL Kol. Maciej Hamankiewicz zamknął obrady.

SEKRETARZ NRL

Mariusz Janikowski

PREZES NRL

Maciej Hamankiewicz

Protokół sporządził:
Wojciech Idaszak
Załączniki:
druki NRL/05.10/01-12
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