[NRL/12.10/05]
PROTOKÓŁ
z 7/VI posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbyło się 22 października
2010 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej, przy ulicy Sobieskiego 110
w Warszawie.
Cześć uroczysta:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz powitał wszystkich
zaproszonych gości.
Pani

Maria Chruściel, wdowy

po

prof.

Tadeuszu

Chruścielu, w obecności

zaproszonych gości dokonała odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie imienia
prof. Tadeusza Chruściela Sali Konferencyjnej NIL
Następnie prof. Jerzy Woy – Wojciechowski wygłosił wykład „Misjonarze zdrowia”.

Początek obrad: godz. 14.00
Obecni wg listy obecności – załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Obradom

przewodniczył Wiceprezes

Naczelnej

Rady

Lekarskiej Romuald

Krajewski.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski wezwał członków NRL do rejestracji,
ponieważ ilość zarejestrowanych osób nie zapewnia możliwości podejmowania
uchwał i stanowisk przez NRL.
Ad. pkt 2.
Skarbnik NRL Andrzej Sawoni wniósł o wcześniejsze, niż to wynika z projektu
porządku obrad, rozpatrzenie korekty planu budżetu na 2010 rok i rozpatrzenie jej
jako pkt 3a porządku obrad. Poinformował również, że rozpoczęto prace nad
budżetem na rok 2011, który bę
dzie chciał przedstawić NRL na kolejnym
posiedzeniu.
Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł zaproponował, aby wobec braku kworum
zrezygnować z rozpatrywania pkt 4 porządku obrad.
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NRL przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem propozycji Skarbnika NRL Andrzeja
Sawoniego.

Ad. pkt 3.
Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł poinformował o VI Ogólnopolskim Zlocie
Motocyklowym Lekarzy w Sulejowie koło Piotrkowa z udziałem 200 motocykli z całej
Polski. Sprawozdał również z uczestnictwa w sympozjum 90 lat pisma Lekarz
Wojskowy oraz udziału w I Ogólnopolskim Koncercie Lekarzy w Olsztynie IV
Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską. Poinformował również, że 5 X wziął udział w
rozprawie odwoławczej toczącej się przed NSL przeciwko dr Ba
ranowskiemu,
któremu przedstawiono zarzut stosowania i propagowania homeopatii. Poinformował,
że jako Prezes NRL zwrócił się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o
zbadanie działalności kol. Baranowskiego. Poinformował, że Okręgowy Sąd Lekarski
uniewinnił obwinionego. Powiadomił, że działając ówcześnie jako Prezes NRL wniósł
odwołanie

od

tego

orzeczenia. Dodał,

że

NSL uchylił

orzeczenie

sądu

I instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Dodał, że nie jest
wykluczone, że karalność czynów kol. Baranowskiego ulegnie przedawnieniu, ze
względu na to, że postępowanie w tej prawie
s
toczyło się długo. Wyraził
jednocześnie opinię, że uchylenie niefortunnego orzeczenia sądu I instancji jest
wydarzeniem istotnym, potwierdzającym zasadę wskazaną w stanowisku NRL w
sprawie homeopatii.
Kol. Stefan Sobczyński sprawozdał z udziału w konferencji uzgadniającej projekt
ustawy o działalności leczniczej, która odbyła się 13 października 2010 r. w
Ministerstwie Zdrowia. Poinformował, że podczas tej konferencji starał się zwłaszcza
o przeforsowanie uwagi Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącej pozostawienia
prowadzenia rejestru praktyk lekarskich i nadzoru nad nimi samorządowi lekarzy
i lekarzy dentystów. Poinformował, że postulaty stanowiska NRL w tym zakresie nie
zostały uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia. Dodał, że podczas spotkania
padło wiele argumentów odnośnie niedopuszczalności reklamy w zakładach opieki
zdrowotnej, do których Ministerstwo Zdrowia przychyliło się. Uwzględniona została
również uwaga dotycząca znaków identyfikacyjnych w szpitalach w ten sposób, że
obowiązek ten ma dotyczyć personelu i pacjentów niepełnoletnich. Odnosząc się do
zarzutu zbyt krótkiego vacatio legis projektowanej ustawy Ministerstwo Zdrowia
zgodziło się na jego wydłużenie, jednak nie w stopniu wskazanym w stanowisku
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NRL. Podkreślił

niechęć

przedstawicieli

Ministra

Zdrowia

do

uwzgl
ędniania

jakichkolwiek uwag.
Naczelny

Rzecznik

Odpowiedzialności

Zawodowej

Jolanta

Orłowska

–

Heitzman złożyła sprawozdanie ze spotkania w sprawie mediacji, które odbyło się
w13 października 2010 r. w siedzibie NIL. Poinformowała, że w spotkaniu udział
wzięli

mediatorzy

z okręgowych

izb

lekarskich, przedstawiciele

okręgowych

rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz okręgowych sadów lekarskich. W
związku z faktem, że w ww. spotkaniu nie brali udziału przedstawiciele wielu izb
zaproponowała, że spotkania te, z udziałem pani mgr Rajcy i pani mgr Nowosielskiej,
można

zorganizować

w

poszczegó
lnych

okręgowych

izbach

lekars
kich.

Poinformowała, że wystąpiła z inicjatywą, aby od nowego roku powstał ośrodek
koordynujący sprawy mediacji, przy NIL w biurze NROZ.
Kol. Marta Klimkowska - Misiak poinformowała, że 13 października 2010 r. odbyło
się uroczyste otwarcie nowej przychodni przy ul. Wilanowskiej w Warszawie,
podczas którego reprezentowała Naczelną Radę Lekarską. Poinformowała również,
że 17 października w Krakowie odbyła się XIX Konferencja Młodych Lekarzy. Dodała,
że Młodzi Lekarze poczuli się całkowicie zlekceważeni przez Ministerstwo Zdrowia,
ponieważ nikt z zaproszonych osób z tego resortu nie pojawił się na konferencji.
Poinformowała również, że w dniu 18 października uczestniczyła w poświęceniu
siedziby oraz sztandaru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Przewodniczący

Naczelnej

Komisji

Rewizyjnej Jarosław

Zawiliński zdał

sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 1
października 2010 r. i było poświęcone kontroli finansowej I kwartału 2010 r. oraz
umów o

wynagrodzenie osób pełniących funkcje

w samorządzie lekarskim.

Poinformował, że Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na wysokie koszty, jakie
pociąga za sobą reprezentacja samorządu w instytucjach Unii Europejskiej.
Zaproponował rozważenie zasadności udziału samorządu lekarskiego w Europejskiej
Unii Lekarzy Specjalistów. Argumentował, że składka na UEMS wynosząca ok. 15
254 euro obciąża nie tylko lekarzy specjalistów, ale również kolegów bez
specjalizacji, co może wzbudzić protesty tych ostatnich. Poinformował też, że NKR
zwraca uwagę, że delegacje krajowe i zagraniczne wypełniane są często w sposób
nieprawidłowy. Dodał również, że ze względu na sposób księgowania wydatków
trudno jest określić zsumowane koszty tych wyjazdów. Poinformował, że w związku z
tym przedstawi członkom Rady 8-punktowy wykaz zagadnień związanych z
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delegacjami którego wypełnienie ułatwi pracę Komisji Rewizyjnej. W imieniu NKR
zwrócił się do osób opisujących faktury bardziej czytelne ich opisywanie. Powiadomił,
że

suma

ubezpieczenia

członków organów

samorządu

od

nieszczę
śliwych

wypadków podniesiona z 50 tys. do 62 tysięcy złotych, o co od wielu miesięcy
monitowała NKR. Podkreślił zasługi Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza i
Dyrektora Biura NIL Grzegorza Jasińskiego w tym zakresie. Poinformował również,
że ze względu na zmiany ustawowe, a co za tym idzie znaczne ograniczenie zadań i
czynności Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NKR wnioskowała
o przesunięcie pracowników biura NROZ do innych zadań. Dodał, że NKR rozważa
również możliwość przejęcia zadań związanych z obsługą prawna NROZ oraz NSL
przez zespół Radców Prawnych NIL.
Dodał, ze po kontroli umów osób funkcyjnych w NIL Naczelna Komisja Rewizyjna
stwierdziła, że brak umów o pracę wyszczególniające część etatu oraz godzinowego
wymiaru czasu pracy, a oparcie się jedynie na uchwale Prezydium NRL ustalającej
wysokość wynagrodzenia, powoduje dość dowolne podejście do wykonywanej na
rzecz NIL pracy i uniemożliwia jednocześnie przeprowadzenie postępowania
kontrolnego. Stwierdził również, że polityka kadrowa zdaniem NKR wymaga stałej
weryfikacji.

Odniósł

się

również

do

kwestii planowania

i

terminowości

wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w NIL informując, że NKR stwierdziła, że
konieczność wypłacenia ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe spowodowała
potrzebę korekty budżetu. NKR zwróciła uwagę na konieczność planowego i
terminowego wykorzystywania urlopów szkoleniowych, tak aby nie zachodziła
potrzeba wypłacania ekwiwalentów w nadchodzących latach. Kol. Zawiliński
poinformował również, że NKR uznała działania Prezesa NRL oraz Prezydium w
kierunku reorganizacji Gazety Lekarskiej za słuszne i wyraził nadzieję, że przyniosą
one zamierzone efekty.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski zaproponował, żeby do przytoczonego przez
Kol. Jarosława Zawilińskiego wystąpienie NKR ustosunkować się na piśmie, a na
Naczelnej Radzie Lekarskiej przedyskutować ewentualne kwestie sporne.
Naczelny

Rzecznik

Odpowiedzialności

Zawodowej

Jolanta

Orłowska

–

Heitzman odnosząc się do stwierdzenia na Naczelnej Komisji Rewizyjnej odnośnie
nadmiaru

pracowników

zatrudnionych

w

Biurze

Naczelnego

Rzecz
nika

Odpowiedzialności Zawodowej poinformowała, że od lipca br. jeden z pracowników
tego biura został przeniesiony do pracy w Naczelnym Sądzie Lekarskim. Dodała
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również,

że

jeżeli

chodzi

o

ob
sługę

prawną

Naczelnego

Rzecznika

Odpowiedzialności Zawodowej to jest ona zewnętrzna, ponieważ od dawna panuje
założenie, podzielane przez Kol. Heitzman, że obsługa ta powinna być całkowicie
niezależna od NIL.
Kol. Jarosław Zawiliński zgodził się z propozycja Wiceprezesa NRL Romualda
Krajewskiego odnośnie trybu prac nad wystąpieniem Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu
Komisji Zdrowia, której przedmiotem był projekt budżetu Ministerstwa Zdrowia na
nadchodzący rok. Zakomunikował, że zgodnie z tym projektem, środki na refundację
czynności

przyjętych

przez

sam
orząd

lekarski

zagwarantowane

są

w

przyszłorocznym budżecie w wysokości zbliżonej do środków z lat ubiegłych.
Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł zwrócił uwagę zebranych na materiał 4a.
Przypomniał również

dyskusję na

temat

ubezpieczeń,

która

odbyła się

na

poprzednim posiedzeniu Rady, która zakończyła się dymisja szefa Zespołu ds.
Ubezpieczeń.

Poinformował,

że Prezydium

NRL

uznało

za

koniec
zne

zaproponowanie konkretnych rozwiązań w kwestii ubezpieczeń, poza stanowiskiem
wydanym w tej sprawie przez NRL, powołując w tym celu zespół w składzie kol.
Marta Klimkowska – Misiak i kol. Konstanty Radziwiłł. Owocem prac tego zespołu,
który działał z pomocą prawnika pani Małgorzaty Brzozowskiej, jest materiał 4a.
Dodał, że wprawdzie materiał et n nie jest przeznaczony do dyskusji na tym
posiedzeniu, ale poleca jego lekturę członkom NRL w domu, ponieważ projekt ten
będzie przedmiotem dyskusji i ewentualnych poprawek na kolejnym posiedzeniu
NRL. Oznajmił, że przedmiotowe propozycje zmian legislacyjnych dotyczą zmiany
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw oraz zwróci uwagę,
że zakładają one modyfikację w stosunku do stanu obecnego oraz w stosunku do
aktualnego stanowiska NRL w sprawie obowiązku ubezpieczenia OC, dotyczącą tzw.
triggera. Wyjaśnił, że zakres ubezpieczenia OC powinien obejmować nie zdarzenia,
które miały miejsce w okresie objętym ubezpieczeniem, ale zdarzenia w tym okresie
zgłoszone, tak, jak jest w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC w innych
krajach.
Kol. Grzegorz Mazur stwierdził, że z tego typu inicjatywą powinien wychodzić,
pomimo braku przewodniczącego, Zespół ds. Ubezpieczeń. Nie gzodził się
jednocześnie ze stwierdzeniem, że trigger zdarzeń, które zostały zgłoszone w trakcie
okresu ubezpieczenia byłby lepszy niż obowiązujący. Dodał, że jest to rozwiązanie
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korzystniejsze jedynie dla firmy Inter, natomiast zdaniem wielu prawników w tym prof.
Kowalewskiego lepszy jest trigger zdarzeń zaszłych w trakcie okresu ubezpieczenia.
Zaapelował, aby projekt zmian przekazać Zespołowi ds. Ubezpieczeń, aby zespół ten
mógł realizować swoje uprawnienia.
Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł odnosząc się do nawiązania przedmówcy do
firmy Inter podkreślił, że nie ma w tej sprawie żadnego konfliktu interesów i nie jest
członkiem rady nadzorczej firmy Inter.
Ad. pkt 3a.
Skarbnik NRL Andrzej Sawoni przedstawił informacje odnośnie korekty budżetu na
2010 r. Oświadczył, że obowiązujący budżet został przyjęty e
j szcze przed NRL
poprzedniej kadencji i po analizie jego wykonania za pierwsze 3 kwartały br. pojawiła
się konieczność jego korekty. Poinformował, że taką korektę przedstawił na
posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i posiedzeniu Prezydium NRL.
Objaśnił, że propozycja korekty zakłada podniesienie dochodów o 150 000 zł. ze
względu na wpływy ze składek członkowskich, jak również podniesienie kosztów w
kilku pkt, które były źle oszacowane w tym budżecie. Koszty te dotyczą X Krajowego
Zjazdu Lekarzy, który planowany był na 700 000 zł., wynik natomiast był ok. 845 000
zł., co do którego Skarbnik NRL Andrzej Sawoni proponował, żeby podwyższyć koszt
w budżecie o 150 000 zł. Kolejno wymienił wzrost kosztów posiedzeń NRL i
Prezydium i zaproponował, aby budżet zwiększyć w tym pkt o 200000 zł.
Powiadomił, że wzrósł również koszt posiedzeń komisji i zespołów. Dodał, że plan
budżetowy zakłada wynik finansowy w okolicach 0. Poinformował również o stanie
finansowym Izby oznajmiając, że w tej chwili na kontach NIL jest ok. 2 519 400 zł., z
tego 1, 5 mln. lokaty, 1 mln bezpośrednio na koncie, kwoty pożyczki to 4000 000 zł.,
z czego 3 411 905 zł. zostało spłacone, składki natomiast wpływają w wysokości ok.
800 000 zł miesięcznie.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski poinformował, że wobec braku kworum nie
ma możliwości, aby Naczelna Rada Lekarska na bieżącym posiedzeniu mogła
podejmować uchwały i stanowiska. Jednocześnie wystąpił z propozycją, aby
przewidziane w porządku obrad uchwały zostały podjęte przez Prezydium NRL.
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Kol. Grzegorz Mazur zaproponował, aby Koledzy i Koleżanki członkowie NRL,
którzy nie wchodzą w skład Prezydium, mogli przedstawić swoje uwagi i propozycje
do przyjmowanych materiałów.
Kol. Jarosław Zawiliński wyraził opinię, że o przesunięciach w budżecie powinna
zadecydować Naczelna Rada Lekarska.
Obecni na posiedzeniu podzielili ten pogląd.
Kol. Andrzej Wojnar poparł propozycję, aby tego dnia odbyło się posiedzenie
Prezydium NRL. Podkreślił jednocześnie, że pilnie należy rozpatrzyć kwestię apelu
Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie prac nad nowymi rozwiązaniami systemowymi
w ochronie zdrowia w Polsce.

Ad. pkt 3.5.
Kol. Ryszard Golański przedstawił informacje w sprawie kolportażu Gazety
Lekarskiej. Oznajmił, że w ostatnich dniach spłynęły z okręgowych izb lekarskich
informacje, że nr 10 Gazety Lekarskie i dołączone do niego gazety okręgowych izb
lekarskich nie dotarły do wielu adresatów. Podkreślił, że reakcja na taką informację
możliwa jest tylko w przypadku, gdy znane jest nazwisko lekarza do którego gazeta
nie dotarła. Poinformował, że uzyskał od firmy Axel Springer Polska zapewnienie, że
do wszystkich osób, do których Gazeta Lekarska nie dotarła będzie ona przesłana
raz jeszcze, tym razem za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zaapelował do działaczy z
okręgowych izb lekarskich, aby komórki zajmujące się dystrybucją Gazety Lekarskiej
zbierały nazwiska lekarzy, do których gazeta nie dotarła i jak najszybciej
przekazywały je do redakcji Gazety Lekarskiej.
Ad. pkt 10.
Kol. Andrzej Wojnar w ramach wolnych wniosków zaproponował zwrócenie się z
apelem do Prezydium NRL, aby wystąpiło do nieobecnych na dzisiejszym
posiedzeniu NRL lekarzy o pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności.
Głos z sali, odnosząc się do informacji dotyczącej kolportażu Gazety Lekarskiej
oznajmił, ze jego okręgowa izba lekarska nie podpisała umowy na kolportaż.
Wyjaśnił, że w izbie zarejestrowanych jest 300 lekarzy dentystów, podczas, gdy
umowa przewiduje minimalną liczbę 500 insertów dla lekarzy dentystów. Zaapelował,
żeby uwzględniać również interesy mniejszych izb lekarskich.
Kol. Grzegorz Mazur zaakcentował problem odpadów medycznych. Podkreślił, że w
2010 r. pojawiła się nowelizacja ustawy o odpadach, która penalizuje brak
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sprawozdań dotyczących wytwarzanych odpadów medycznych. Poinformował, że
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zamieścił informacje na ten temat na stronach
internetowych NIL i zwrócił się o precyzyjną interpretację tych przepisów do Ministra
Środowiska.
Kol. Stefan Bednarz wyraził nadzieję, że stanowiska NRL w sprawie tzw. pakietu
ustaw

zdrowotnych

będą

nadal

w sposób

merytoryczny

i

zdecydo
wany

podtrzymywane w Sejmie RP.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski wyjaśnił, że czas zgłaszania stanowisk do
tych projektów już minął. Poinformował, że na etapie prac sejmowych przedstawiane
będą konkretne propozycje brzmień przepisów, które posłowie mogą przejąć jako
swoje poprawki.
Kol. Krzysztof Kordel odczytał dwa stanowiska Wielkopolskiej Okręgowej Rady
Lekarskiej z dnia 15 października 2010 r. Pierwsze z odczytanych stanowisk
dotyczyło apelu do władz samorządu lekarskiego do zwrócenia się do odpowiednich
organów Unii Europejskiej, czy projektowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w
ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie spowodują utrudnień w uznawaniu
kwalifikacji zawodowych polskich lekarzy i lekarzy dentystów w krajach UE. Drugie
stanowisko zawierało postulat, aby Prezydium NRL podjęło współpracę z innymi
samorządami

zawodowymi

w

celu przygotowania wspólnej obrony

naszych

organizacji.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski zauważył, że likwidacja LEP i LDEP wywoła
potrzebę modyfikacji programów studiów medycznych. Podniósł również że władze
UE

interesują

się

głównie

czasem

trwania studiów

medycznych.

Przyznał

jednocześnie, że często podnoszony jest problem, że zmienione programy nauczania
na studiach medycznych nie sprostają normom unijnym.
Glos z sali stwierdził, że zatrzymanie lekarzy w Polsce jest sprawą bardzo ważną,
ale nie można wyrazić zgody na stosowanie takich metod do osiągnięcia tego celu.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski zamknął posiedzenie Naczelnej Rady
Lekarskiej o godz. 15.00

SEKRETARZ NRL
Mariusz Janikowski

PREZES NRL
Maciej Hamankiewicz
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