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OD REDAKTORA

Rozpoczynamy kolejną samorzą-
dową kadencję. W  KPOIL z  nowym 
prezesem. Doktor Łukasz Wojnowski 
przewodniczył ORL przez dwie kaden-
cje pod rząd i  zgodnie z  prawem nie 
mógł stanąć do wyborów. Przypomi-
nam o tym, bo słyszałem głosy, jakoby 
„Wojnowskiego już nie chcieli”. Jak wi-
dać nie wszyscy wiedzą, że w samorzą-
dzie lekarskim nie obowiązują rosyjsko-
-białoruskie standardy, umożliwiające 
dozgonne sprawowanie władzy w oto-
czeniu wpływowych dworzan. Jeszcze 
do niedawna tak było w Polsce w przy-
padku wójtów, burmistrzów i  prezy-
dentów miast, ale zgodnie z nowelizacją 
Kodeksu Wyborczego, od najbliższych 
wyborów ma obowiązywać dwukaden-
cyjność.

W mojej ocenie to dobre rozwiąza-
nie, choć są osoby, których stanowiska 
nie psują. Tak postrzegam doktora Łu-
kasza Wojnowskiego. Zresztą nie tylko 
ja. Doktor Wojnowski otrzymał bardzo 
silne poparcie w wyborach do ORL, co 
najlepiej świadczy, jak wysoko oceniane 
są jego dokonania. Osiem lat prezesu-
ry doktora Wojnowskiego było czasem 
wartościowych dyskusji na forum ORL, 
ucierania nieraz bardzo różnych sta-
nowisk i  wypracowywania rozwiązań 
możliwie najlepiej służących naszemu 
środowisku. Udało się w  tym czasie 
korzystnie zmienić siedzibę Izby, co nie 
byłoby możliwe, gdyby nie ogromne 

U progu nowej kadencji

zaangażowanie doktora Wojnowskie-
go, który potrafił doprowadzić do koń-
ca trudne sprawy związane z zakupem 
okazałej willi, należącej przed wojną do 
właściciela toruńskiej fabryki pierników, 
a  w  latach powojennych użytkowanej 
przez UMK. Dziś wszystko wydaje się 
proste, ale w rzeczywistości była to nie-
łatwa i odważna decyzja.

Troską nowego prezesa, doktora 
Wojciecha Kaatza, będzie z  pewno-
ścią pełniejsze wykorzystanie poten-
cjału, zarówno wyremontowanego 
podczas ostatnich kilku lat gmachu, 
jak i  okazałego ogrodu, którego re-
witalizacja niebawem dobiegnie koń-
ca. Izba powinna być miejscem, do 
którego lekarze będą przychodzić 
nie tylko, by załatwić sprawy urzę-
dowe. Stwierdzenie trąci banałem, ale 
przypominam je i  mocno akcentuję, 
ponieważ w  mojej ocenie powinien 
to być jeden z  najważniejszych celów 
nowej ORL i nowego prezesa. To, że je-
steśmy w samorządzie lekarskim małą 
strukturą akurat w  przypadku działal-
ności prowadzonej lokalnie może być 
wręcz zaletą, bo z  oczywistych wzglę-
dów sprzyja integracji. Powinniśmy 
jednocześnie szukać okazji, by wyjść 
poza toruńsko-włocławsko-grudziądz-
kie opłotki. Na przykład w  sferze kul-
tury. Podczas marcowego okręgowego 
zjazdu sprawozdawczo-wyborczego 
spontanicznie zrodził się pomysł, by 
zorganizować w Toruniu festiwal chó-
rów lekarskich. Asumpt dał wykład 
doktor Justyny Chełmińskiej – lekarki 

i  dyrygentki, a  zarazem głównej orga-
nizatorki trzech wcześniejszych edycji 
wspomnianego festiwalu. Listopadowy 
koncert połączonych sił aż trzynastu 
lekarskich chórów, który miał miejsce 
w  bazylice w  Trzemesznie, był nieza-
pomnianym przeżyciem dla słuchaczy, 
o czym wiem z relacji. Na pewno war-
to byłoby pomyśleć nad stworzeniem 
w Toruniu lekarskiego chóru. Sąsiadom 
z Bydgoszczy udało się to w 2011 roku. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by pójść 
ich tropem, skorzystać z  doświadczeń 
i zapytać „jak to się robi”. Jestem prze-
konany, że nowemu skarbnikowi uda 
się, w przypadku znalezienia chętnych, 
wygospodarować niezbędne środki...

Jako jedna z mniejszych izb nie jeste-
śmy w stanie obiecać członkom nasze-
go samorządu skuteczności na szczeblu 
ogólnopolskim. Słyszę nieraz apele, by 
coś zmienić, poprzeć albo czemuś się 
przeciwstawić. Tu niestety siła oddzia-
ływania KPOIL jest mała, a ściśle rzecz 
biorąc, proporcjonalna do liczby człon-
ków. Dlatego podczas zaplanowanego 
na ostatni weekend maja Krajowego 
Zjazdu Lekarzy będzie nam niezwykle 
trudno wprowadzić w  wyborach do 
NRL choćby jednego przedstawiciela. 
Oczywiście w składzie NRL znajdzie się 
z klucza doktor Wojciech Kaatz, ale nie 
trzeba tłumaczyć, że lepszym rozwiąza-
niem byłoby mieć w  samorządowych 
władzach silniejsze przedstawicielstwo. 
Próbę na pewno podejmiemy.

Sławomir Badurek

Sławomir Badurek
meritum@hipokrates.org
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rodziny lekarskie, które nie chcą otrzy-
mywać kilku egzemplarzy pism i  tym 
podobne). Prosimy także o podawanie 
adresów poczty elektronicznej oraz 
zmian dotyczących Państwa danych 
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56 655 41 60 wewn. 18. 
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OD PREZESA

Rozpoczynamy nową kadencję samorządową. Przed nami „stare” dobrze 
znane i  zupełnie nowe wyzwania. Wspomnę tylko nieustającą walkę o  szybszy 
wzrost nakładów na ochronę zdrowia, zwiększenie liczby miejsc rezydenckich 
i  specjalizacyjnych, zwłaszcza w  obszarach priorytetowych i  w  stomatologii, 
sensowne rozplanowanie i  zbilansowanie liczby miejsc edukacyjnych na 
uczelniach medycznych, RODO, dokumentacja w formie elektronicznej – sprawne 
i kompatybilne działanie systemu, e-zwolnienia – wyodrębnienie i usprawnienie 
platformy, edukacja zdrowotna społeczeństwa – profilaktyka, szczepienia 
ochronne, transplantacje, stomatologia wieku rozwojowego i wiele, wiele innych. 

Jesteśmy świeżo po XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe 
Delegatów Naszej Izby. Dziękuję in gremio wszystkim tym, którzy mnie wsparli 
i obdarzyli swoim zaufaniem i wszystkim, wobec których zaufanie muszę dopiero 
wypracować. Przekonać czynem i  postawą. Działaniem, a  nie słowami. Dla 
wszystkich Państwa jest miejsce w Naszym Samorządzie i ze wszystkimi deklaruję 
wolę współpracy. 

Samorząd to my. Samorząd to otwarte drzwi. Budujmy, nie dzielmy. Debatujmy, 
polemizujmy, radźmy, aby potem mówić jednym silnym głosem. Jednym silnym 
niepodzielonym Samorządem Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Właśnie tej kreatywnej 
i pozytywnej debaty życzę nam wszystkim w okręgach izbowych i na szczeblu 
krajowym. 

Concordia domi… etc.
Udanej i ciepłej majówki!

Wojciech Kaatz

Concordia civium murus urbium
Concordia domi foris PAX
Zgoda obywateli murem obronnym miast
Zgoda w domu to pokój na zewnątrz

NIETAKT
Nie mów tak
Nie mów nie
Bo co zrobisz będzie źle 
Może tak a może siak 
Nigdy nie i nigdy tak 
Pointa z tego oczywista?
Z „tak” i „nie” – nie korzystaj?
Bo gdy rzec byś chciał coś z taktem
To okaże się NIE-TAK-TEM 

Wojciech Kaatz 

KIM JEST NOWY 
PREZES ORL?

Wojciech Kaatz. Lekarz Denty-
sta. Ukończył Wydział Lekarski II 
Akademii Medycznej w  Poznaniu 
w  roku 2000. Staż podyplomowy 
inicjował w  Instytucie Stomatologii 
AM w  Poznaniu, ostatecznie odbył 
go w Samodzielnym Wojewódzkim 
Centrum Stomatologii w  Toruniu. 
Zamieszkały w  Toruniu. Pracował 
w Przychodniach toruńskich, w ga-
binecie szkolnym w Chełmży, a tak-
że w Ośrodkach Gminnych – Kijewo 
Królewskie, Książki, Dębowa Łąka. 
Obecnie od lat prowadzi Prywatną 
Praktykę Dentystyczną w Wąbrzeź-
nie. Od początku pracy zawodowej 
aktywnie zaangażowany w prace Sa-
morządu Lekarskiego KPOIL w  To-
runiu. Współtwórca i wieloletni wi-
ceprzewodniczący Komisji Młodych 
Lekarzy Naszej Izby (kadencje: 4, 5, 
6). Przewodniczący Komisji Praktyk 
Prywatnych i licencji (6). Wieloletni 
Przewodniczący Okręgowej Komisji 
Wyborczej KPOIL (6, 7). Członek 
i  wiceprzewodniczący Komisji Sto-
matologicznej (4, 5, 6, 7). Członek 
Okręgowej Komisji Kształcenia (5, 
6). Delegat na OZL (4, 5, 6, 7, 8). 
Delegat na Krajowy Zjazd Leka-
rzy (7, 8). Członek ORL (5, 6, 7, 8). 
Prezes ORL (8). Członek NRL (8). 
Orędownik silnego zjednoczonego 
Samorządu Lekarzy i  Lekarzy Den-
tystów oraz  integracji środowiska 
lekarsko-dentystycznego poprzez 
i  wokół niezależnego Samorządu 
Lekarskiego.



6 2/2018

WYDARZENIE

Dłuższa niż zazwyczaj, trwająca 
cztery i  pół roku, VII kadencja sa-
morządu lekarskiego została podsu-
mowana podczas obrad Okręgowego 
Zjazdu lekarzy i Lekarzy Dentystów, 
który zebrał się 16.03. br. w Centrum 
Sztuki Współczesnej w Toruniu. Jed-
nak najważniejszym punktem obrad 
były wybory władz KPOIL, z wyłonie-
niem nowego Prezesa ORL na czele.

Jest już tradycją, że część oficjalną 
Zjazdu uświetnia wykład zaproszonego 
gościa o tematyce niekoniecznie ściśle 
związanej z  medycyną. Tym razem 
zadanie to powierzono doktor Justy-
nie Chełmińskiej. Zdecydowanie nie 
wystarczy powiedzieć o  tegorocznej 
wykładowczyni, że jest osobą nietu-
zinkową. Ilu z  lekarzy może bowiem 
pochwalić się – oprócz doktoratu 
i  posiadania specjalizacji z  interny – 
ukończeniem z wyróżnieniem studiów 
na wydziale dyrygentury chóralnej, po-
dyplomowych studiów chórmistrzow-
skich oraz podyplomowych studiów 
emisji głosu? Jeśli dodamy do tego, że 
pani doktor zaledwie dziesięć lat temu 
ukończyła medycynę na Uniwersytecie 
Medycznym w Poznaniu, ten dorobek, 
przedstawiony z konieczności w wiel-
kim skrócie, imponuje. Witając się 
z  uczestnikami Zjazdu, doktor Cheł-
mińska podkreśliła, że muzyka jest jej 
wielką pasją. Było to widać podczas 
wykładu, który został pomyślany jako 
przybliżenie odbiorcom zadań dyry-
genta. Nie wszyscy zdają sobie spra-
wę, że dyrygent nie tylko stoi i macha 
rękami. Zanim koncertmistrz stanie 
przed orkiestą lub chórem, musi wy-
brać odpowiednią, to jest możliwie naj-

XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów

lepiej pasującą do charakteru utworu, 
partyturę. Bo partytur, wbrew wyobra-
żeniom muzycznych laików, istnieje 
wiele i  wskazanie tej najbardziej naj-
lepszej wcale nie jest łatwe. Następnie 
przychodzi czas na bardzo dokładne 
przestudiowanie zapisu muzycznego, 
co może zająć dni lub nawet tygodnie. 
W tym wypadku szybko i po łebkach 
się nie da. Dyrygent musi wszak znać 
cały utwór perfekcyjnie, bo jego każ-
dy ruch to podana z  wyprzedzeniem 
informacja co i  jak ma zostać zagrane 
lub zaśpiewane. Z wykładu pani doktor 
można się było dowiedzieć, że dyrygent 
pokazuje: przedtakt (wdech), agogikę 
(szybko, wolno), dynamikę (cicho, 
głośno), artykulację (stacatto, legato), 
melodykę (kierunek linii melodycznej) 
oraz kolorystykę i  emocje. Ostatnie 
z wymienionych zadań są domeną po-
nadprzeciętnie utalentowanych spo-
śród wykonujących tę rzadką profesję. 
Najwięksi mistrzowie, co wydaje się 
wprost niewyobrażalne, potrafią pro-
wadzić orkiestrę nie używając rąk, za 
pomocą mimiki i ruchów ciała, przede 
wszystkim głowy. Na dowód wykła-
dowczyni pokazała film, na którym 
Leonard Bernstein z  opuszczonymi 
prawie nieruchomymi rękami, prowa-
dzi orkiestrę głównie siłą spojrzenia. 
Naprawdę warto ten materiał zobaczyć 
na YouTube (wystarczy wpisać w wy-
szukiwarkę Bernstein symphony 88).

Mocnym akordem części oficjalnej 
Zjazdu było wręczenie Prezydentowi 
Torunia, Michałowi Zaleskiemu, tytu-
łu i  odznaczenia „Pro Gloria Medici”. 
Rzadko się zdarza, by to prestiżowe 
wyróżnienie trafiało do kogoś, kto 

nie jest lekarzem. W  przypadku Mi-
chała Zaleskiego zadecodowała jego 
wieloletnia, bardzo dobra współpraca 
z  samorządem lekarskim. Prezydent 
Torunia pomógł naszej Izbie m.in. w or-
ganizacji Kongresu Polonii Medycznej, 
wspierał organizację spotkań z naszy-
mi partnerami z  Getyngi, pomagał 
przy przenosinach do nowej siedziby, 
a dzięki jego przychylności, remont uli-
cy Danielewskiego został podjęty bar-
dzo szybko, a prace przebiegały nader 
sprawnie. Jak podsumował, wygłasza-
jący laudację, Kanclerz Kapituły Tytułu 
i Odznaczenia „Pro Gloria Medici”, dok-
tor Kazimierz Bryndal, ponaddwudzie-
stoletnia współpraca Izby Lekarskiej 
z  Urzędem Miasta Torunia w  ramach 
Komisji Zdrowia tutejszego Urzędu 
Miejskiego zawsze nacechowana była 
szacunkiem, dogłębną znajomością te-

Doktor Justyna Chełmińska z pasją 
opowiadała o zadaniach dyrygenta.
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matów rozmów i  dążeniem do opty-
malnych rozwiązań. Prezydent Zaleski, 
który nawiasem mówiąc, jest stałym 
gościem izbowych zjazdów, nie krył po 
dekoracji wzruszenia. Nawiązując po-
kazanego podczas wykładu doktor Ju-
styny Chełmińskiej Bernsteina, prowa-
dzącego filharmoników wiedeńskich, 
siłą swojej mimiki, Prezydent Torunia 
wspomniał chwile, kiedy jako pacjent 
wpatrywał się w  mimikę wchodzące-
go na salę lekarza, by wyczytać z niej, 
rodzaj komunikatu, jaki lekarz ma mu 
do przekazania. To zaimprowizowane, 
bardzo osobiste wyznanie zrobiło na 
zgromadzonych na sali gościach i de-
lagatach silne wrażenie. 

Podczas Zjazdu czworo lekarzy 
uhonorowano Brylantowym Laurtem 
Medycznym, przyznawanym za „50 
lat pracy i godą postawę lekarza”. Wy-
różnienie otrzymali: Barbara Wróbel, 
Henryk Wróbel, Aleksander Dercz oraz 
Jan Olejnik. Uroczyście pogratulowano 
także doktor Małgorzacie Krzeszow-
skiej, która otrzymała nagrodę za naj-
lepiej zdany LEK.

W  części plenarnej zaprezentowa-
no sprawozdania organów Izby. Treść 
najważniejszych z nich znajdą Państwo 
w bieżącym numerze. Jak zwykle z du-

żym zainteresowaniem wysłuchano 
wystąpienia Rzecznika Praw Lekarza 
KPOIL. W  ocenie mecenasa Krzysz-
tofa Izdebskiego coraz większym pro-
blemem są nieprzychylne lekarzom 
wpisy na forach internetowych, w tym 
tworzonych przez pacjentów grupach 
na Facebooku. Stosunkowo łatwo jest 
doprowadzić do usunięcia obrażają-
cego nas wpisu, ale o  wiele trudniej 
pociągnąć autora do odpowiedzial-
ności – powiedział mecenas Izdebski. 

Broniący nas prawnik, przestrzegał 
przed nadmierną wylewnością pod-
czas odpowiadania pacjentom na ich 
uwagi w  Internecie. Dyskrecję wymu-
sza tajemnica lekarska. Jeśli ktoś o tym 
zapomni, może liczyć się z dotkliwymi 
konsekwencjami. Sprawa banalnego 
wpisu może przeistoczyć się w  spra-
wę życia – przestrzegał Rzecznik Praw 
Lekarza. W podsumowaniu części ple-
narnej, po udzielonej przez Komisję 
Rewizyjną rekomendacji, delegaci jed-

WYDARZENIE

Trudno uwierzyć, że wyróżnieni Brylantowym Laurem Medycznym 
mają za sobą 50 lat pracy w zawodzie lekarza.

Prezydent Torunia Michał Zaleski odbiera gratulacje po 
otrzymaniu tytułu i odznaczenia „Pro Gloria Medici”.

nogłośnie udzielili absolutorium ustę-
pującej ORL.

Część wyborczą Zjazdu rozpoczęła 
prezentacja kandydatów na Prezesa 
ORL. W szranki stanęło dwoje lekarzy 
dentystów: Anita Pacholec (zgłoszona 
przez Kazimierza Bryndala) oraz Woj-
ciech Kaatz (zgłoszony przez Łukasza 
Wojnowskiego). Pierwszy, zgodnie 
z  kolejnością alfabetyczną, zapre-
zentował się doktor Wojciech Kaatz. 
W swoim wystąpieniu, które było dla 
delegatów sygnałem woli kontynuowa-
nia pracy bardzo wysoko ocenianego 
poprzednika, kandydat akcentował 
otwarcie na współpracę i dialog. Z ko-
lei doktor Anita Pacholec rozpoczęła 
swoje wystąpienie od zdementowania 
opinii, jakoby dążyła do podziału sa-
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morządu na dwa odrębne, zrzeszające 
lekarzy i  stomatologów. Kandydatka 
zwróciła uwagę na potrzebę wzmoc-
nienia komisji legislacyjnej, zacieśnie-
nia współpracy z  innymi izbami oraz 
zasadność zatrudnienia specjalistów 
od PR-u. Duże doświadczenie samorzą-
dowe obojga kandydatów jak również 
interesujące wystąpienia programowe 
zapowiadały zaciętą walkę wyborczą. 
Wygrał, stosunkiem głosów 55:31 (przy 
jednym głosie nieważnym), doktor Woj-
ciech Kaatz i tym samym to on zastą-
pi ustępującego z  funkcji Prezesa ORL 
doktora Łukasza Wojnowskiego. Gratu-
lując swojemu następcy, doktor Łukasz 
Wojnowski podarował mu na szczęście 

banknot jednofuntowy z wyspy Jersey. 
Oby okazał się dobrą „monetą”! Ta-
kich emocji i  kolorytu nie dostarczyły 
wybory Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej. Zgłoszo-
no tylko jedną kandydaturę – doktor 
Dorotę Kasztelowicz, pracującą na co 
dzień w Wojewódzkim Szpitalu Zakaź-
nym w  Toruniu. Ustępujący Rzecznik, 
doktor Piotr Piekarski, wypowiadał się 
o kandydacie w superlatywach, chwa-
ląc ją za rozstrzygnięcie trudnych spraw 
podczas pracy w  charakterze jednego 
ze swoich zastępców. Rekomendacja 
była skuteczna: na doktor Dorotę Kasz-
telowicz zagłosowało 82 delegatów, a 5 
wstrzymało się od głosu.

Tak jak podczas poprzednich zjaz-
dów wyborczych, emocjonujące były 
wybory do ORL, szczególnie obsadze-
nie miejsc przeznaczonych dla Toru-
nia, bo tu liczba kandydatów była naj-
większa. Niestety, cień na organizację 
wyborów do ORL rzuciło zamieszanie 
z  parytetami wyborczymi, do którego 
doszło wskutek błędu technicznego. Już 
na początku obrad ustalono, że pary-
tety, czyli podział miejsc w Radzie dla 
Torunia, Włocławka, Grudziądza oraz 
lekarzy stomatologów pozostaną bez 
zmian. Błąd pracownika odpowiedzial-
nego za prezentację materiałów zjaz-
dowych w formie wizualnej, na bieżąco 
prezentowanych delegatom sprawił, że 

WYDARZENIE

W kolejce do urny wyborczej. Nowy Prezes ORL, dr Wojciech Kaatz, odbiera gratulacje 
od swojej rywalki w wyborach – dr Anity Pacholec.

W imieniu Komisji Regulaminowej głos zabiera dr Robert Mielcarek. Prezydium Zjazdu podczas pracy. W tle na ekranie błędna 
informacja o liczbie członków ORL z Włocławka...
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tuż przed wyborami do ORL, zebrani 
zobaczyli na ekranie mniejszą niż w po-
przedniej kadencji liczbę miejsc dla le-
karzy z Włocławka. Było to powodem 
bezproduktywnej dyskusji. W  jej fer-
worze zapomniano o  ważnej, szcze-
gólnie z  punktu widzenia starujących 
w  wyborach do ORL po raz pierwszy, 
autoprezentacji kantydatów. Zwrócił 
na to uwagę doktor Jacek Antos, który 
bez powodzenia ubiegał się o  miejsce 
w Radzie z okręgu włocławskiego. 

Bez zakłóceń, ale także większych 
emocji, przebiegły wybory zastępców 

OROZ, członków OSL, Komisji Rewi-
zyjnej oraz Komisji Wyborczej. Stało 
się tak dlatego, że wszyscy startujący 
uzyskali akceptację delegatów. Cieszy 
zwiększenie, w porównaniu z poprzed-
nią kadencją, liczby Zastępców Okręgo-
wego Rzecznika odpowiedzialności Za-
wdowej. Tym bardziej, że liczba skarg, 
wpływających do OROZ stale rośnie. 
Więcej kandydatów niż miejsc chciało 
reprezentować Izbę na zaplanowanym 
na ostatni weekend maja Krajowym 
Zjeździe Lekarzy. Przed wyborami nowy 
Prezes ORL zaapelował, by podczas wy-

borów postawić na doświadczonych 
samorządowców. Tak się też stało. Do 
Warszawy, gdzie odbędą się wybory 
następcy doktora Macieja Hamankie-
wicza, pojadą lekarze i  stomatolodzy, 
mający za sobą wiele lat pracy w struk-
turach samorządu.

Plusem Zjazdu była wysoka frekwen-
cja. W sali konferencyjnej CSW zgroma-
dziło się 87 delegatów, co stanowi 85,3%. 
Niewykluczone, że podziałały powta-
rzane na łamach „Meritum” apele, by 
poprzedzić decyzję o  kandydowaniu 
w wyborach na delegata oceną możli-
wości uczestniczenia przynajmniej we 
wszystkich zjazdach. Ten ostatni był 
zjazdem sprawozdawczo-wyborczym, 
dlatego obrady zajęły praktycznie cały 
dzień. Odbywające się co roku zjazdy 
o charakterze sprawozdawczym trwają 
połowę krócej. I pewnie dlatego dysku-
sja podczas nich jest z  reguły ożywio-
na. Tym razem tego ważnego elemen-
tu zabrakło. Szkoda, że nie można było 
skomasować niektórych głosowań, co 
z pewnością pozwoliłoby zaoszczędzić 
czas. Należy zaznaczyć, że decyzja w tej 
sprawie nie należała do ORL, a była po-
dyktowana odgórnymi przepisami.

Tekst i zdjęcia: 
Sławomir Badurek

WYDARZENIE

Doktor Dorota Kasztelowicz 
została nowym OROZ.

Jednofuntowy banknot z wyspy Jersey. 
Na szczęście!

Trwają obrady...
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WYDARZENIE

WYNIKI WYBORÓW
do organów Kujawsko-Pomorskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w  Toruniu 
VIII kadencji 2018-2022 (w  nawiasach 
liczba oddanych głosów podczas każ-
dego z głosowań)

PREZES OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ

Wojciech Kaatz 55 głosów (87)

OKRĘGOWY RZECZNIK 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZAWODOWEJ

Dorota Kasztelowicz 82 głosy (87)

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ

Toruń lekarze
1. Sławomir Badurek 74 głosy (85)
2. Stanisław Hapyn  67
3. Piotr Hubert 66
4. Przemysław Jaczun 37
5. Sławomir Józefowicz 60
6. Robert Mielcarek 36
7. Jan Olejnik 46
8. Stanisław Sadurski 44
9. Łukasz Wojnowski 70

Włocławek lekarze
1. Jerzy Beciński 60
2. Michał Jonczyk 52
3. Andrzej Kunkel 61
4. Maciej Małecki 61
5. Marcin Walewicz 40

Grudziądz lekarze
1. Jan Kosior 62
2. Piotr Kowalski 63
3. Wiesław Umiński 62

Lekarze dentyści
1. Marek Baranowski 72
2. Krystyna Chrupczak 73
3. Anna Karpienko 70
4. Anita Pacholec 73

ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO
RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZAWODOWEJ

Lekarze
1. Małgorzata Chmiel 60 głosów (67)
2. Jolanta Chmielewska 60
3. Beata Danielewicz 61
4. Maciej Jackowiak 61
5. Karol Kończak 60
6. Hanna Laskowska-Przybylska 60
7. Jan Mazur 60
8. Piotr Piekarski  61
9. Krzysztof Szczepański 61
10. Magdalena Tomczak-Warchoł 62
11. Bożena Werner 60
12. Michał Wiatr 60
13. Bogdan Wojtecki 61

Lekarze dentyści
1. Roman Haenel 63
2. Agnieszka Haraburda 60
3. Katarzyna Duczmańska 62

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO 
SĄDU LEKARSKIEGO

Lekarze
1. Krzysztof Bejnar 59 głosów (67)
2. Andrzej Dąbrowski 59
3. Zbigniew Kaczmarek 61
4. Emanuel Kalejaiye 59
5. Ewa Klimaszewska-Antos 60
6. Andrzej Lewandowski 60
7. Jarosław Lis 62
8. Tomasz Małkiewicz 60
9. Joanna Nowacka-Apiyo 60
10. Elżbieta Strawińska 60
11. Małgorzata Szufarska 60
12. Wiesława Wrzesińska 60

Lekarze dentyści
1. Mirosław Grzybowski 59
2. Jolanta Gulcz-Zielińska 59
3. Agnieszka Łuczak-Hoppe 61
4. Leszek Praszczałek 59
5. Anna Zielińska 58

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

Lekarze
1. January Dziadek 55 głosów (75)
2. Jacek Kalinowski 55
3. Emilia Piątkowska 58
 4. Katarzyna Skórcz-Zygnarowska 58

Lekarze dentyści
1. Elżbieta Kwiatkowska 54
2. Natalia Wielgosz 54

DELEGACI NA KRAJOWY 
ZJAZD LEKARZY

Lekarze
1. Sławomir Badurek 55 głosów (60)
2. Stanisław Hapyn 50
3. Sławomir Józefowicz 42
4. Andrzej Kunkel 41
5. Wiesław Umiński 54
6. Łukasz Wojnowski 53

Lekarze dentyści
1. Wojciech Kaatz 54
2. Anita Pacholec 53

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ 
KOMISJI WYBORCZEJ

Lekarze
1. Jacek Antos 60 głosów (71)
2. Mariusz Burak 63
3. Sławomir Józefowicz 66
4. Stanisław Hapyn 66
5. Maciej Małecki 63
6. Jan Olejnik 62
7. Roman Wasielewski 62
8. Joanna Zaremba 62

Lekarze dentyści
1. Krystyna Chrupczak 67
2. Anita Pacholec 68
3. Marek Baranowski 66
4. Anna Karpienko 64
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UCHWAŁA Nr 3/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie skierowania lekarza do od-
bycia stażu podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z  2016 r. poz. 522 ze zm.), art. 15 
ust. 6a ustawy z  dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) oraz § 4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 
26 września 2012 r. w sprawie stażu pody-
plomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

kieruje z dniem 01 marca 2018 r. do odby-
cia stażu podyplomowego w Regionalnym 
Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Bie-
gańskiego w Grudziądzu Pana MYKHAILO 
KAZANTSEVA, obywatela Ukrainy, posia-
dającego Kartę Polaka, absolwenta Pań-
stwowej Uczelni Wyższej – Tarnopolskiego 
Państwowego Uniwersytetu Medycznego 
im. I. J. Horbaczewskiego Ministerstwa 
Ochrony Zdrowia Ukrainy, posiadające-
go prawo wykonywania zawodu lekarza 
w celu odbycia stażu podyplomowego nr 
3359665 wydane w dniu 5 lutego 2018 r. 
przez KPOIL w Toruniu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Se-

kretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 
marca 2018 r.

 
UCHWAŁA Nr 4/VII/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej
KPOIL w Toruniu

z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie skierowania lekarza do od-
bycia stażu podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z  2016 r. poz. 522 ze zm.), art. 15 
ust. 6a ustawy z  dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) oraz § 4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 
26 września 2012 r. w sprawie stażu pody-
plomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

kieruje z dniem 1 marca 2018 r. do odby-

cia stażu podyplomowego w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki we Włocławku Pana 
GRZEGORZA STANKIEWICZA, obywa-
tela RP, absolwenta Państwowej Uczelni 
Wyższej – Tarnopolskiego Państwowego 
Uniwersytetu Medycznego im. I. J. Horba-
czewskiego Ministerstwa Ochrony Zdro-
wia Ukrainy, posiadającego prawo wyko-
nywania zawodu lekarza w  celu odbycia 
stażu podyplomowego nr 3359654 wyda-
ne w  dniu 5 lutego 2018 r. przez KPOIL 
w Toruniu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Se-

kretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 
marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 5/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie skierowania lekarza do od-
bycia stażu podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z  2016 r. poz. 522 ze zm.), art. 15 
ust. 6a ustawy z  dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) oraz § 4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 
26 września 2012 r. w sprawie stażu pody-
plomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

kieruje z  dniem 01 marca 2018r. do od-
bycia stażu podyplomowego, w Centrum 
Stomatologicznym CHRIST-DENT - dr n. 
med. Danuta Żyśko-Christ w Grudziądzu, 
Panią NATALYĘ FEDUNOVĄ, obywa-
telkę Ukrainy, posiadającą kartę stałego 
pobytu, absolwentkę Krymskiego Pań-
stwowego Uniwersytetu Medycznego im. 
S.  I. Heorhijewskiego, posiadającą prawo 
wykonywania zawodu lekarza dentysty 
w celu odbycia stażu podyplomowego nr 
3359676 wydane w dniu 5 lutego 2018 r. 
przez KPOIL w Toruniu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Se-

kretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 3.

Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 
1 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 6/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczą-
cej kandydata do pełnienia funkcji kon-
sultanta wojewódzkiego

Na podstawie art. 25 pkt 10 w związku 
z  art. 5 pkt 10 ustawy z  dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 
r. poz. 522 ze zm.) uchwala się, co nastę-
puje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytywnie 

opiniuje kandydaturę Pana dra n. med. 
Adama Wojcieszko do pełnienia funkcji 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
chirurgii klatki piersiowej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 7/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczą-
cej kandydata do pełnienia funkcji kon-
sultanta wojewódzkiego

Na podstawie art. 25 pkt 10 w związku 
z  art. 5 pkt 10 ustawy z  dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 
r. poz. 522 ze zm.) uchwala się, co nastę-
puje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytywnie 

opiniuje kandydaturę Pana dra hab. n. 
med. Grzegorza Przybylskiego do pełnie-
nia funkcji konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie chorób płuc.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 8/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 5 lutego 2018 r.

w  sprawie przyznania zapomogi fi-
nansowej

Na podstawie art. 5 pkt. 19 i art. 25 pkt 
10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze 
zm.) oraz Uchwały 7/XXXIII/2015 Okręgo-
wego Zjazdu Lekarzy z  dnia 11 kwietnia 
2015 r. w  sprawie regulaminu udziela-
nia pomocy finansowej z  izby lekarskiej, 
uchwala się, co następuje:
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§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu, po 

zapoznaniu się z trudną sytuacją zdrowot-
ną i materialną lekarza z Torunia, posta-
nawia przyznać jednorazową zapomogę 
finansową w kwocie 1.000,00 PLN (słow-
nie: jeden tysiąc zł 00/100).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 9/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 5 lutego 2018 r.

w  sprawie przyznania zapomogi fi-
nansowej

Na podstawie art. 5 pkt. 19 i  art. 25 
pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 
o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
522 ze zm.) oraz Uchwały 7/XXXIII/2015 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy z  dnia 11 
kwietnia 2015 r. w  sprawie regulaminu 
udzielania pomocy finansowej z  izby le-
karskiej, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu, 

po zapoznaniu się z trudną sytuacją zdro-
wotną i materialną lekarza z Włocławka, 
postanawia przyznać jednorazową zapo-
mogę finansową w  kwocie 1.000,00 PLN 
(słownie: jeden tysiąc zł 00/100).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr10/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 5 lutego 2018 r.

w  sprawie przyznania zapomogi fi-
nansowej

Na podstawie 5 pkt. 19 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 roku o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) oraz 
Uchwały 7/XXXIII/2015 Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy z dnia 11 kwietnia 2015 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
finansowej z  izby lekarskiej, uchwala się, 
co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu, po 

zapoznaniu się z trudną sytuacją zdrowot-
ną i materialną lekarza z Włocławka, po-
stanawia przyznać zapomogę finansową 
w  kwocie 200,00 PLN (słownie: dwieście 
zł 00/100) miesięcznie, płatną w okresie od 
lutego 2018 r. do stycznia 2019 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 11/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie objęcia patronatem
Na podstawie 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 

grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska postanawia 

objąć honorowym patronatem Izby i Pre-
zesa ORL Kongres Unii Polskich Pisarzy 
Lekarzy, organizowany w  dniach 21-23 
września 2018 r. w Toruniu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 12/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 5 lutego 2018 r.

w  sprawie przyznania Odznaczenia 
i Tytułu Pro Gloria Medici

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) 
oraz Regulaminu przyznawania Odznacze-
nia i Tytułu PRO GLORIA MEDICI z dnia 
27 maja 2010 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.
Uwzględniając wniosek Kapituły Tytułu 

i Odznaczenia Pro Gloria Medici, Okręgo-
wa Rada Lekarska przyznaje Odznaczenie 
i Tytuł Pro Gloria Medici:

• Panu Michałowi Zaleskiemu, Prezy-
dentowi Miasta Torunia. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 13/VII/2018
 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 26 lutego 2018 r.

w  sprawie przyznania zapomogi fi-
nansowej

Na podstawie 5 pkt 19 i  art. 26 ust. 
3 ustawy z  dnia 2 grudnia 2009 roku 
o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
522 ze zm.) oraz Uchwały 7/XXXIII/2015 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy z  dnia 11 
kwietnia 2015 r. w  sprawie regulaminu 
udzielania pomocy finansowej z  izby le-
karskiej, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w  Toruniu, po zapoznaniu się z  trudną 

sytuacją materialną lekarza z Włocławka, 
postanawia przyznać jednorazową zapo-
mogę finansową w  kwocie 1.000,00 PLN 
(słownie: jeden tysiąc zł 00/100) z  prze-
znaczeniem na opłatę czynszu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 14/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zawieszenia lekarza w pra-
wie wykonywania zawodu

UCHWAŁA Nr 15/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji orzeka-
jącej w przedmiocie niezdolności leka-
rza do wykonywania zawodu

UCHWAŁA Nr 16/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczą-
cej kandydata do pełnienia funkcji kon-
sultanta wojewódzkiego

Na podstawie art. 25 pkt 10 w  związ-
ku z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 
r. poz. 522 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytyw-

nie opiniuje kandydaturę Pana prof. dra 
hab. n. med. Mariusza Dubiela do pełnie-
nia funkcji konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 17/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2018 r.

w  sprawie przyznania zapomogi fi-
nansowej

Na podstawie art. 5 pkt. 19 i  art. 25 
pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 
o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
522 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

postanawia przyznać zapomogę finan-
sową lekarzowi z  Torunia w  kwocie po 
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2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące zł 
00/100) w  miesiącu marcu 2018 r. oraz 
w miesiącu kwietniu 2018 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

U C H W A Ł A Nr 18/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2018 r.

w  sprawie dokonania zmiany wpisu 
w  rejestrze podmiotów uprawnionych 
do prowadzenia kształcenia podyplo-
mowego w  zakresie zmiany warunków 
kształcenia podyplomowego lekarzy 
przez organizatora kształcenia wpisa-
nego do rejestru

Na podstawie art. 25 pkt 15 ustawy 
z  dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522, ze zm.) 
i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe lekarzy i  lekarzy dentystów 
(Dz.U. z  2006, poz. 1739) oraz art. 107 
k.p.a. – po rozpatrzeniu wystąpienia To-
ruńskich Zakładów Materiałów Opatrun-
kowych Szpital Specjalistyczny MATOPAT 
NZOZ, wpisanego do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe 
lekarzy i  lekarzy dentystów pod nume-
rem 67-000055-001-0002 o  ponowne 
potwierdzenie spełniania warunków do 
prowadzenia kształcenia podyplomowego 
lekarzy, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Potwierdza się warunki do prowadze-

nia kształcenia podyplomowego określo-
ne w  art. 19 ust. 2 ustawy o  zawodach 
lekarza i  lekarza dentysty, w  okresie od 
16.03.2018 do 31.12.2018, na obszarze 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Toruniu, w przedmiocie i za-
kresie obejmującym Chirurgia refrakcyjna. 
Nowoczesne techniki operacyjne, zasady 
kwalifikacji do zabiegu, rezultaty, bezpie-
czeństwo, na podstawie ponownie przed-
łożonego planu (programu) kształcenia, 
realizowanego w  określonych planem 
formach i trybie kształcenia, przez osoby 
stanowiące planowaną kadrę dydaktycz-
ną, prowadzonego we wskazanej, posia-
danej bazie do prowadzenia kształcenia, 
oraz podlegającego, po jego realizacji, oce-
nie w ramach posiadanego wewnętrznego 
systemu oceny jakości kształcenia - przez 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrun-
kowych Szpital Specjalistyczny MATOPAT 
NZOZ wpisanego do rejestru podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomowe 
lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 
67-000055-001-0002.

§ 2.
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze 

podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i  lekarzy denty-
stów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w  Toruniu, w  zakresie 
danych, o  których mowa w  art. 19c ust. 
3 pkt 1, 5, 6 i  9 ustawy o  zawodach le-
karza i  lekarza dentysty oraz oznacza się 
kolejnym numerem 0003 - czterocyfrowe 
oznaczenie zmiany wpisu organizatora do 
rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 
4) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe lekarzy 
i lekarzy dentystów.

§ 3.
Wydaje się kolejne zaświadczenie 

o  wpisie do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe leka-
rzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym 
numerem, określonym w § 2.

§ 4.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo 

wniesienia odwołania od uchwały do Na-
czelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem 
Okręgowej Rady Lekarskiej w  Toruniu 
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. or-
gan odstąpił od sporządzania uzasadnie-
nia uchwały jako uwzględniającej żądanie 
strony w całości.

UCHWAŁA Nr 19/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie objęcia patronatem
Na podstawie 25 pkt 10 ustawy z dnia 

2  grudnia 2009 roku o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) uchwa-
la się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska postanawia 

objąć honorowym patronatem Izby 41 
Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland, 
organizowane w  dniach 9-11 listopada 
2018 r. w Hotelu Rubbens&Monet, w Ły-
somicach k. Torunia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 20/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie tytułu Prezesa Honorowe-
go K-POIL w Toruniu

Na podstawie 25 pkt 10 ustawy z dnia 
2  grudnia 2009 roku o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) uchwa-
la się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska postanawia 

przedstawić XXXVI Sprawozdawczo-Wy-
borczemu Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy 
kandydatury Pana dra n. med. Andrzeja 
Kunkla i  Pana dra Wiesława Umińskiego 
do wyróżnienia wymienionych lekarzy 
tytułami Prezesa Honorowego Kujawsko-
-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Toruniu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 21/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie wystąpienia do Naczelnej 
Rady Lekarskiej o nadanie odznaczenia 
„Meritus Pro Medicis”

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy 
z  dnia 2 grudnia 2009 roku o  izbach le-
karskich (t.j. Dz.U. z  2016 r. poz. 522 ze 
zm.) oraz § 4 ust. 2 Regulaminu nadawania 
odznaczenia „Meritus Pro Medicis” stano-
wiącego zał. do Uchwały Nr 83/04/IV Na-
czelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 czerwca 
2004 r. w sprawie ustanowienia odznacze-
nia „Meritus Pro Medicis”, uchwala się, co 
następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska składa wnio-

sek do Naczelnej Rady Lekarskiej o nada-
nie odznaczenia „Meritus Pro Medicis” 
Panu doktorowi Andrzejowi Karczewskie-
mu, posiadającemu prawo wykonywania 
zawodu lekarza dentysty nr 4953691, 
członkowi Kujawsko-Pomorskiej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej.

§ 2.
List promocyjny stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.
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PROTOKÓŁ
Komisji Wniosków i Uchwał XXXVI Spra-
wozdawczo-Wyborczego Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów KPO-
IL w Toruniu z dnia 17 marca 2018 r. 
Komisja Wniosków i Uchwał w składzie:

1. Dr Krystyna Chrupczak
2. Dr Katarzyna Duczmańska
3. Dr Anita Pacholec
4. Dr Jerzy Zaleski
5. Mec. Krzysztof Izdebski

przedstawiła XXXVI Sprawozdawczo-Wy-
borczemu Okręgowemu Zjazdowi Leka-
rzy i Lekarzy Dentystów projekty uchwał 
i apeli.
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomor-
skiej Okręgowej Izby Lekarskiej w  To-
runiu 
przyjął następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/XXXVI/2018 
w sprawie porządku obrad zjazdu.
Uchwała Nr 2/XXXVI/2018 
w sprawie regulaminu obrad zjazdu.
Uchwała Nr 3/XXXVI/2018 
w sprawie wyboru przewodniczącego zjaz-
du, prezydium i komisji zjazdowych.
Uchwała Nr 4/XXXVI/2108 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działal-
ności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
i Okręgowego Sądu Lekarskiego. 
Uchwała Nr 5/XXXVI/2018 
w sprawie ustalenia liczby członków orga-
nów KPOIL w VIII kadencji.
Uchwała Nr 6/XXXVI/2018 
w  sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
z działalności organów KPOIL. 
Uchwała Nr 7/XXXVI/2018 
w sprawie udzielenia absolutorium Okrę-
gowej Radzie Lekarskiej za rok 2017.
Uchwała Nr 8/XXXVI/2018 
w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2018.
Uchwała Nr 9/XXXVI/2018 
w sprawie wyboru Prezesa ORL.
Uchwała Nr 10/XXXVI/2018 
w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej.
Uchwała Nr 11/XXXVI/2018 
w  sprawie wyboru członków Okręgowej 
Rady Lekarskiej.
Uchwała Nr 12/XXXVI/2018 
w  sprawie wyboru członków Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr 13/XXXVI/2018 
w sprawie wyboru członków Okręgowego 
Sądu Lekarskiego.
Uchwała Nr 14/XXXVI/2018 
w sprawie wyboru Zastępców Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej.

Uchwała Nr 15/XXXVI/2018 
w  sprawie wyboru członków Okręgowej 
Komisji Wyborczej.
Uchwała Nr 16/XXXVI/2018 
w sprawie wyboru Delegatów na Krajowy 
Zjazd Lekarzy.
Uchwała Nr 17/XXXVI/2018 
w sprawie przyznania wynagrodzenia Pre-
zesowi KPOIL.
Uchwała Nr 18/XXXVI/2018 
w sprawie przyznania tytułów Prezesa Ho-
norowego KPOIL.
Uchwała Nr 19/XXXVI/2018 
w sprawie przedłożenia na Krajowym Zjeź-
dzie Lekarzy projektu uchwały w  przed-
miocie zmiany Regulaminu KZL.
Uchwała Nr 20/XXXVI/2018 
w sprawie przedłożenia na Krajowym Zjeź-
dzie Lekarzy projektu uchwały w  przed-
miocie zmiany Regulaminu KZL.
Uchwała Nr 21/XXXVI/2018 
w  sprawie przedłożenia na XIV Krajo-
wym Zjeździe Lekarzy projektu uchwa-
ły w  przedmiocie zmiany Regulaminu 
wyborów do organów izb lekarskich, na 
stanowiska w  organach i  trybu odwo-
ływania członków tych organów i  osób 
zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborów komisji 
wyborczych.
Uchwała Nr 22/XXXVI/2018 
w sprawie zobowiązania Prezesa ORL do 
przedstawienia statystyk uczestnictwa 
członków ORL w jej posiedzeniach.
Inne przyjęte przez XXXVI Okręgowy 
Zjazd Lekarzy;
Apel Nr 1/XXXVI/2018 
skierowany do Delegatów na Krajowy 
Zjazd Lekarzy – projekt zgłoszony przez 
dr Wiesława Umińskiego (mandat nr 88)

Podpisy członków Komisji Wniosków 
i Uchwał: 

UCHWAŁA Nr 1/XXXVI/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w sprawie porządku obrad Zjazdu
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)

XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się porządek obrad XXXVI 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy:

9.00-10.15
Część oficjalna Zjazdu
1. Otwarcie Zjazdu i  powitanie jego 

uczestników.
2. Uczczenie pamięci zmarłych lekarzy.
3. Wykład Pani dr n. med. Justyny Cheł-

mińskiej – MEDYCYNA I MUZYKA – 
KTÓRA SILNIEJSZA?

4. Wręczenie odznaczeń Pro Gloria Me-
dici, Brylantowych Laurów Medycz-
nych i nagrody LEK.

5. Wystąpienia zaproszonych gości.
10.30-
Część plenarna Zjazdu
6. Wybór przewodniczącego zjazdu, za-

stępców i sekretarzy oraz komisji zjaz-
dowych:
• mandatowej,
• uchwał i wniosków,
• skrutacyjnej,
• wyborczej,
• regulaminowej.

7. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu 
zjazdu.

8. Sprawozdanie komisji mandatowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie liczbowe-

go składu organów izby w VII kadencji.
10. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wy-

borczej, informacje o trybie zgłaszania 
kandydatów.

11. Sprawozdanie Prezesa Okręgowej 
Rady Lekarskiej.

12. Sprawozdanie Przewodniczącego 
Okręgowego Sądu Lekarskiego. 

13. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej.

14. Sprawozdanie Skarbnika ORL.
14a. Przedstawienie projektu budżetu 

KPOIL na 2018 rok. Podjęcie uchwały.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
16. Sprawozdanie Rzecznika Praw Lekarzy. 
17. Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Zdro-

wia Lekarzy i Lekarzy Dentystów.
18. Dyskusja nad sprawozdaniami.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium dla ORL.
20. Informacja o zakończeniu przyjmowa-

nia kandydatur.

Część wyborcza Zjazdu
1. Prezentacja kandydatów na Prezesa 

Okręgowej Rady Lekarskiej i kandyda-
tów na Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej.

2. Wybory Prezesa Okręgowej Rady Le-
karskiej i Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej.

3. Ogłoszenie wyników wyborów na 
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 
i  Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej.
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Lunch (ok. godz. 14.00)
3a. Wystąpienie nowego Prezesa Okręgo-

wej Rady Lekarskiej.
4. Zgłaszanie kandydatów na członków 

Okręgowej Rady Lekarskiej.
5. Komunikaty Komisji Uchwał i  Wnio-

sków.
6. Głosowanie na członków Okręgowej 

Rady Lekarskiej.
7. Zgłaszanie kandydatów do Okręgowej 

Komisji Wyborczej.
8. Głosowanie na kandydatów do Okrę-

gowej Komisji Wyborczej.
9. Ogłoszenie wyników głosowania na 

członków Okręgowej Rady Lekarskiej.
10. Zgłaszanie kandydatów na członków 

Okręgowego Sądu Lekarskiego.
11. Głosowanie na członków Okręgowego 

Sądu Lekarskiego.
12. Zgłaszanie kandydatów na Zastępców 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej.

13. Ogłoszenie wyników głosowania na 
członków Okręgowego Sądu Lekar-
skiego.

14. Głosowanie na Zastępców Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. 

15. Zgłaszanie kandydatów do Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej.

16. Głosowanie na członków Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej.

17. Ogłoszenie wyników głosowania na 
członków Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej.

18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wnio-
sków.

19. Zgłaszanie kandydatów na Delegatów 
na Krajowy Zjazd Lekarzy.

20. Ogłoszenie wyników głosowania na 
Zastępców Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej.

21. Głosowanie na Delegatów na Krajowy 
Zjazd Lekarzy.

22. Dyskusja zjazdowa.
23. Ogłoszenie wyników głosowania na 

Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
24. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wnio-

sków.
25. Obwieszczenie Komisji Wyborczej 

o  wynikach wyborów do organów 
KPOIL VIII kadencji.

26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący XXXVI OZL
Stanisław Hapyn

UCHWAŁA Nr 2/XXXVI/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie regulaminu obrad XXXVI 
Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgo-
wego Zjazdu Lekarzy
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.) 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala regulaminu obrad XXXVI Okrę-
gowego Zjazdu Lekarzy

§ 1.
Okręgowy Zjazd Lekarzy zwołuje Okręgo-
wa Rada Lekarska.

§ 2.
1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i po-
rządku obrad Zjazdu - z pouczeniem dele-
gata o obowiązku uczestniczenia - należy 
przesłać każdemu uczestnikowi Zjazdu 
i Naczelnej Radzie Lekarskiej co najmniej 
na 14 dni przed terminem Zjazdu.
2. Zjazd przedstawia sprawozdania z dzia-
łalności: Okręgowej Rady Lekarskiej, Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego 
Sądu Lekarskiego i Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej.
3. Naczelna Rada Lekarska może wnieść 
określoną sprawę do porządku obrad 
Zjazdu.

§ 3.
1. W Zjeździe biorą udział z głosem stano-

wiącym delegaci wybrani przez rejono-
we zebrania wyborcze.

2. W  Zjeździe sprawozdawczym mogą 
uczestniczyć z  głosem doradczym nie 
będący delegatami członkowie ustę-
pującej Okręgowej Rady Lekarskiej, 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgo-
wego Sądu Lekarskiego oraz Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej i  jego zastępcy oraz delegowani 
członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej.

3. W Zjeździe mogą brać także udział go-
ście zaproszeni przez Okręgową Radę 
Lekarską lub przez Zjazd.

§ 4.
Obecność delegatów na Zjeździe jest obo-
wiązkowa.

§ 5.
1. Delegaci na Zjazd i  uczestnicy Zjazdu 

wymienieni w  § 3 stwierdzają obec-
ność na Zjeździe podpisami na listach 
obecności, sporządzonych odrębnie dla 
delegatów i  odrębnie dla pozostałych 
uczestników.

2. Listy obecności powinny być sporzą-
dzone dla każdego dnia Zjazdu.

§ 6.
1. Obrady Zjazdu odbywają się na posie-

dzeniach plenarnych. Na posiedzeniach 
tych podejmuje się uchwały i dokonuje 
wyborów.

2. Posiedzenia Zjazdu są jawne dla człon-
ków samorządu lekarskiego.

3. Za zgodą co najmniej połowy uczest-
niczących z  Zjeździe delegatów Zjazd 
może uchwalić tajność części posiedze-
nia.

§ 7.
Porządek obrad Zjazd powinien zawierać 
w szczególności:
1. otwarcie,
2. wybór przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego i czterech sekretarzy 
Zjazdu,

3. przyjęcie porządku obrad,
4. wybór komisji,
5. przedstawienie sprawozdań i dyskusję,
6. wybory na stanowiska i  do organów 

Izby zgodnie z Uchwałą Nr 16/08/V NRL 
z dnia 19.09.2008 r. w sprawie regulami-
nu wyborów do organów izb lekarskich 
i  delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy 
oraz trybu odwoływania członków tych 
organów i tych delegatów.

7. uchwalenie absolutorium za ubiegły rok 
dla Okręgowej Rady Lekarskiej,

8. rozpatrywanie wniosków,
9. podjęcie uchwał,
10. zakończenie obrad.

§ 8.
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekar-
skiej otwiera Zjazd w  obecności co naj-
mniej połowy delegatów i  prowadzi ob-
rady do czasu wyboru przewodniczącego 
Zjazdu.

§ 9.
Na początku obrad Zjazd dokonuje w gło-
sowaniu jawnym wyboru:
1. komisji mandatowej,
2. przewodniczącego Zjazdu, jego zastęp-

ców i sekretarzy, tworzących prezydium 
Zjazdu.

§ 10.
Przewodniczący Zjazdu przy pomocy po-
zostałych członków prezydium:
1. czuwa nad przestrzeganiem w toku ob-

rad regulaminu Zjazdu oraz porządku 
obrad na sali obrad,

2. kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie 
z porządkiem obrad,

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

§ 11.
Bezpośrednio po dokonaniu wyboru prze-
wodniczącego Zjazdu i pozostałych człon-
ków prezydium Zjazdu, Zjazd:
1. przyjmuje w głosowaniu jawnym regu-

lamin Zjazdu,
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2. ustala porządek obrad Zjazdu,
3. wybiera komisje:
1) wniosków i  uchwał, która przyjmuje 

propozycje w  sprawie uchwał Zjazdu 
oraz przygotowuje ich projekty,

2) komisję regulaminową,
3) komisję skrutacyjną

§ 12.
Komisja wybiera ze swego składu: prze-
wodniczącego, ewentualnie jego zastęp-
ców oraz sekretarza.
1. Przewodniczący komisji kieruje jej pra-

cami i  składa Zjazdowi sprawozdanie 
z jej działalności.

2. Komisja sporządza ze swych czynności 
protokół, który podpisują wszyscy jej 
członkowie.

§ 13.
1. Przewodniczący Zjazdu udziela uczest-

nikom Zjazdu głosu w  sprawach obję-
tych porządkiem dziennym.

2. Uczestnicy Zjazdu zgłaszają udział 
w  dyskusji nad określonym punktem 
porządku dziennego sekretarzowi Zjaz-
du prowadzącemu listę dyskutantów.

3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu 
uczestnikom Zjazdu według kolejności 
zgłoszeń. Zaproszonym gościom oraz 
członkom prezydium Zjazdu może 
udzielić głosu poza kolejnością.

4. Uczestnik Zjazdu nie powinien zabierać 
głosu w  dyskusji nad tą samą sprawą 
więcej niż dwa razy.

5. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić 
uwagę dyskutantowi, który w  wystą-
pieniu odbiega od przedmiotu obrad 
określonego w  porządku dziennym, 
a  po dwukrotnym zwróceniu uwagi – 
odebrać przemawiającemu głos.

6. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę 
uczestników Zjazdu zapisanych do dys-
kusji Zjazd na wniosek przewodniczące-
go Zjazdu może ograniczyć czas trwania 
wypowiedzi.

§ 14.
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu 

poza porządkiem obrad posiedzenia lub 
w  związku z  dyskusją jedynie dla zgło-
szenia wniosku formalnego lub sprosto-
wania. Przemówienie poza porządkiem 
obrad nie może trwać dłużej niż trzy 
minuty. 

2. Do wniosków formalnych zalicza się 
wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub 
 zamknięcie posiedzenia,
2) uchwalenie tajności posiedzenia,
3) zamknięcie listy mówców,
4) zamknięcie dyskusji,
5) odesłanie do komisji,
6) głosowanie bez dyskusji,
7) zmianę porządku dziennego,
8) przeprowadzenie głosowania,
9) ograniczenie czasu przemówień,

10) przeliczenie głosów,
11) uchwalenie tajności głosowania.

Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po 
wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie 
jednego przeciwnika wniosku.

§ 15.
1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem 

uchwał lub innymi wnioskami i propo-
zycjami zgłoszonymi w toku obrad prze-
wodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd 
przystępuje do głosowania. Od tej chwili 
można zabierać głos tylko dla zgłoszenia 
lub uzasadnienia wniosku formalnego 
o  sposobie lub porządku głosowania 
i  to jedynie przed wezwaniem delega-
tów przez przewodniczącego Zjazdu do 
głosowania.

2. Porządek głosowania nad projektami 
uchwał na posiedzeniu Zjazdu jest na-
stępujący:

1) głosowanie nad poprawkami do po-
szczególnych sformułowań przede 
wszystkim tymi, których przyjęcie lub 
odroczenie rozstrzyga o innych popraw-
kach,

2) głosowanie nad projektem uchwały 
w całości wraz z przyjętymi poprawka-
mi.

3. Przewodniczący Zjazdu ustala porządek 
głosowania nad projektami uchwał i po-
prawek do nich.

4. Głosowanie w  sprawach określonych 
w ust. 1 przeprowadza się jawnie przez 
podniesienie mandatu, przy czym sekre-
tarze obliczają głosy i podają przewod-
niczącemu wyniki głosowania.

5. Zjazd może uchwalić tajność głosowania 
w  określonej sprawie i  wówczas głoso-
wanie przeprowadza komisja skrutacyj-
na.

6. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą więk-
szością głosów w  obecności więcej niż 
połowy ogólnej liczby delegatów.

§ 16.
 W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazd 

może podejmować: 
1. rezolucje – zawierające wezwanie skie-

rowane do określonego adresata o pod-
jęcie wskazanego w rezolucji jednorazo-
wego działania,

2. oświadczenia – zawierające stanowisko 
w określonej sprawie,

3. deklaracje – zawierające zobowiązania 
do określonego postępowania,

4. apele – zawierające wezwanie do okre-
ślonego zachowania się, podjęcia inicja-
tywy lub zadania.

§ 17.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewod-
niczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

§ 18.
1. Z  przebiegu Zjazdu sporządza się pro-

tokół, który stanowi jedynie urzędowe 
stwierdzenie przebiegu obrad.

2. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje 
zapis przebiegu obrad, a  także - w  za-
łącznikach – pełne teksty podjętych 
uchwał, przedłożonych sprawozdań, 
wniosków oraz innych dokumentów 
Zjazdu.

3. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dys-
kusji lub delegat może zgłosic zastrze-
żenia lub poprawki do sporządzonego 
protokołu w  ciągu miesiąca od zakoń-
czenia Zjazdu. Odpisy protokołu Zjazdu 
znajdować się będą do wglądu zaintere-
sowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej.

4. O  przyjęciu lub odrzuceniu poprawki 
decyduje prezydium Zjazdu większością 
głosów.

5. Protokół, do którego nie wniesiono 
zastrzeżeń lub poprawek uważa się za 
przyjęty.

6. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpi-
sami członkowie prezydium Zjazdu.

§ 19.
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekar-
skiej przekazuje uchwały podjęte przez 
Zjazd: Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz 
według właściwości Ministrowi Zdrowia, 
a  także właściwym władzom, ministrom, 
instytucjom i organizacjom.

UCHWAŁA Nr 3/XXXVI/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie wyboru Przewodniczącego 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.) 
oraz § 9 ust. 2 Regulaminu XXXVI OZL
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Na Przewodniczącego XXXVI Okręgowe-
go Zjazdu Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej wybiera się Sta-
nisława Hapyna.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/XXXVI/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie wyboru Prezydium Zjazdu 
i Komisji Zjazdowych
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.) 

UCHWAŁY OZL
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oraz § 9 i  § 11 ust. 3 Regulaminu XXXVI 
OZL
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Wybiera się Prezydium XXXVI Okręgo-
wego Zjazdu Lekarzy w składzie:

• Piotr Hubert,
• Jan Kosior,
• Andrzej Kunkel.

2. Wybiera się Komisję Mandatową XXXVI 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy w składzie:

• Marek Baranowski – przewodniczący,
• Anna Karpienko,
• Maciej Małecki,
• Jan Olejnik,
• Irena Rink-Maszewska.

3. Wybiera się Komisję Regulaminową 
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w skła-
dzie:

• January Dziadek,
• Przemysław Jaczun,
• Robert Mielcarek,
• Mec. Tomasz Łukomski.

4. Wybiera się Komisję Uchwał i Wniosków 
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w skła-
dzie:

• Krystyna Chrupczak,
• Katarzyna Duczmańska,
• Anita Pacholec,
• Jerzy Zaleski,
• Mec. Krzysztof Izdebski.

5. Wybiera się Komisję Skrutacyjną XXXVI 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy w składzie:

• Aleksander Skop – przewodniczący,
• Agnieszka Haraburda,
• Maciej Kaatz,
• Małgorzata Łysiak-Seichter,
• Kamil Praszczałek,
• Stanisław Sadurski, 
• Marcin Walewicz,
• Natalia Wielgosz.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.
 

UCHWAŁA Nr 5/XXXVI/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby członków or-
ganów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu w VIII kadencji 
2018-2022
Na podst. art. 24 pkt 6 ustawy z  dnia 02 
grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

UCHWAŁY OZL

§ 1.
1. W  skład Okręgowej Rady Lekarskiej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Toruniu w kadencji 2018-2022 
wchodzić będą 22 osoby (prezes oraz 21 
członków) przy zachowaniu następującego 
parytetu:

• Prezes ORL,
• 9 lekarzy z rejonu Torunia,
• 5 lekarzy z rejonu delegatury 
 we Włocławku,
• 3 lekarzy z rejonu delegatury 
 w Grudziądzu,
• 4 lekarzy dentystów bez wskazywania 
 parytetu.

2. W skład Okręgowego Sądu Lekarskiego 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Toruniu w kadencji 2018-2022 
wchodzić będzie 20 członków, w  tym 5 
lekarzy dentystów.
3. Zgromadzenie Zastępców Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Toruniu w kadencji 2018-2022 
liczyć będzie 20 osób, w  tym 4 lekarzy 
dentystów.
4. W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Toruniu w kadencji 2018-2022 
wchodzić będzie 5 członków, w tym 2 le-
karzy dentystów.
5. W skład Okręgowej Komisji Wyborczej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Toruniu w kadencji 2018-2022 
wchodzić będzie 12 członków, w  tym 4 
lekarzy dentystów.

§ 2.
W przypadku, gdy ilość zgłoszonych kandy-
datów do organów będzie mniejsza lub taka 
sama jak ilość przysługujących mandatów – 
wolne miejsca nie zostaną obsadzone.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/XXXVI/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
z działalności organów KPOIL
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i  Lekarzy Dentystów 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Toruniu przyjmuje i zatwierdza 
sprawozdania:

• Okręgowej Rady Lekarskiej 
 – Załącznik Nr 1, 
• Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
 – Załącznik Nr 2,
• Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-

ności Zawodowej – Załącznik Nr 3,
• Okręgowego Sądu Lekarskiego – Za-

łącznik Nr 4, za okres 2 kwietnia 2017 r. 
– 17 marca 2018 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie udzielenia absolutorium 
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Toruniu
Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i  Lekarzy Dentystów 
udziela absolutorium Okręgowej Radzie 
Lekarskiej Kujawsko-Pomorskiej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Toruniu za okres od 
2 kwietnia 2017 r. do 17 marca 2018 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 
rok 2018
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów, 
uchwala, co następuje: 

§ 1.
Zatwierdza się budżet Kujawsko-Pomor-
skiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu 
na rok 2018. Plan budżetu stanowi Załącz-
nik Nr 1 do uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA Nr 9/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie wyboru Prezesa Okręgowej 
Rady Lekarskiej KPOIL w Toruniu 
w kadencji 2018-2022
Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Ku-
jawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Toruniu w VIII kadencji 2018-2022 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
wybrał: WOJCIECHA KAATZA.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w sprawie wyboru Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej 
w kadencji 2018-2022
Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Na Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Kujawsko-Pomor-
skiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu 
w VIII kadencji 2018-2022 XXXVI Sprawoz-
dawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Leka-
rzy i Lekarzy Dentystów wybrał:
DOROTĘ KASZTELOWICZ.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w sprawie wyboru członków Okręgowej 
Rady Lekarskiej w kadencji 2018-2022
Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-

gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Na członków Okręgowej Rady Lekarskiej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w  Toruniu w  VIII kadencji 2018-
2022 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy 
Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Denty-
stów wybrał:
Prezes ORL:
1. Wojciech Kaatz,
Toruń lekarze:
1. Sławomir Badurek,
2. Stanisław Hapyn,
3. Piotr Hubert,
4. Przemysław Jaczun,
5. Sławomir Józefowicz,
6. Robert Mielcarek,
7. Jan Olejnik,
8. Stanisław Sadurski,
9. Łukasz Wojnowski.
Włocławek lekarze:
1. Jerzy Beciński,
2. Michał Jonczyk,
3. Andrzej Kunkel,
4. Maciej Małecki,
5. Marcin Walewicz.
Grudziądz lekarze:
1. Jan Kosior,
2. Piotr Kowalski,
3. Wiesław Umiński.
Lekarze dentyści:
1. Marek Baranowski,
2. Krystyna Chrupczak,
3. Anna Karpienko,
4. Anita Pacholec.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w sprawie wyboru członków Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2022
Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 
02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Na członków Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu w VIII kadencji 
2018-2022 XXXVI Sprawozdawczo-Wy-
borczy Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów wybrał:
Lekarze:
1. January Dziadek,
2. Jacek Kalinowski,

3. Emilia Piątkowska,
4. Katarzyna Skórcz-Zygnarowska.
Lekarze dentyści:
1. Elżbieta Kwiatkowska,
2. Natalia Wielgosz.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr13/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOILw Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w sprawie wyboru członków Okręgowego 
Sądu Lekarskiego w kadencji 2018-2022
Na podstawie art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Na członków Okręgowego Sądu Lekar-
skiego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu w VIII kadencji 
2018-2022 XXXVI Sprawozdawczo-Wy-
borczy Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów wybrał:
Lekarze:
1. Krzysztof Bejnar,
2. Andrzej Dąbrowski,
3. Zbigniew Kaczmarek,
4. Emanuel Kalejaiye, 
5. Ewa Klimaszewska-Antos,
6. Andrzej Lewandowski, 
7. Jarosław Lis,
8. Tomasz Małkiewicz,
9. Joanna Nowacka-Apiyo,

10. Elżbieta Strawińska,
11. Małgorzata Szufarska,
12. Wiesława Wrzesińska.
Lekarze dentyści:
1. Mirosław Grzybowski,
2. Jolanta Gulcz-Zielińska,
3. Agnieszka Łuczak-Hoppe,
4. Leszek Praszczałek,
5. Anna Zielińska.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępców Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej w kadencji 2018-2022
Na podstawie art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)

UCHWAŁY OZL
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XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Na zastępców Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Kujaw-
sko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Toruniu w VIII kadencji 2018-2022 XXXVI 
Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów wybrał:
Lekarze:
1. Małgorzata Chmiel,
2. Jolanta Chmielewska,
3. Beata Danielewicz,
4. Maciej Jackowiak,
5. Karol Kończak,
6. Hanna Laskowska-Przybylska,
7. Jan Mazur,
8. Piotr Piekarski, 
9. Krzysztof Szczepański,

10. Magdalena Tomczak-Warchoł,
11. Bożena Werner,
12. Michał Wiatr,
13. Bogdan Wojtecki.
Lekarze dentyści:
1. Roman Haenel,
2. Agnieszka Haraburda,
3. Katarzyna Duczmańska.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w sprawie powołania Okręgowej Komi-
sji Wyborczej w kadencji 2018-2022

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)

XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w  Toruniu powołuje Okręgową 
Komisję Wyborczą (OKW), na okres VIII 
kadencji 2018-2022 w składzie:
Lekarze:
1. Jacek Antos,
2. Mariusz Burak,
3. Stanisław Hapyn,
4. Sławomir Józefowicz,
5. Maciej Małecki,
6. Jan Olejnik,
7. Roman Wasielewski,
8. Joanna Zaremba.

Lekarze dentyści:
1. Marek Baranowski,
2. Krystyna Chrupczak,
3. Anna Karpienko,
4. Anita Pacholec.

§ 2.
Przewodniczącego OKW upoważnia się 
do reprezentowania Komisji wobec człon-
ków i organów KPOIL w Toruniu, organów 
innych okręgowych izb lekarskich, Naczel-
nej Izby Lekarskiej, władz administracji 
państwowej i  samorządowej, osób praw-
nych i  fizycznych w  związku z  działalno-
ścią OKW.

§ 3.
Zadania OKW określa Regulamin wybo-
rów do organów izb lekarskich, na stano-
wiska w  organach i  trybu odwoływania 
członków tych organów i  osób zajmują-
cych stanowiska w  tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych stanowiący 
Zał. do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjaz-
du Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.

§ 4.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA Nr 16/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w sprawie wyboru Delegatów na Krajo-
wy Zjazd Lekarzy
Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.)
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Na Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy 
w  kadencji 2018-2022 XXXVI Sprawoz-
dawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Leka-
rzy i Lekarzy Dentystów wybrał:
Lekarze:
1. Sławomir Badurek,
2. Stanisław Hapyn,
3. Sławomir Józefowicz, 
4. Andrzej Kunkel,
5. Wiesław Umiński,
6. Łukasz Wojnowski.
Lekarze dentyści:
1. Wojciech Kaatz,
2. Anita Pacholec.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA Nr 17/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie przyznania wynagrodzenia 
Prezesowi KPOIL w Toruniu
Na podstawie art. 24 pkt 9 ustawy z dnia 
9 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 522 ze zm.), 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowy Zjazd Lekarzy („OZL”) Kujaw-
sko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
(„KPOIL”) niniejszym postanawia, że z ty-
tułu pełnienia swojej funkcji wynagra-
dzany może być Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej („ORL”).

§ 2.
1. ORL może w drodze uchwały przyznać 
Prezesowi ORL (za jego zgodą) wynagro-
dzenie miesięczne z tytułu pełnienia jego 
funkcji.
2. Przy podejmowaniu decyzji o przyzna-
niu wynagrodzenia oraz o jego wysokości 
ORL uwzględnia aktualną sytuację finan-
sową KPOIL.
3. W  przypadku pogorszenia się sytuacji 
finansowej KPOIL wynagrodzenie może 
zostać zmniejszone, a także jego wypłata 
może zostać czasowo lub bezterminowo 
zawieszona.
4. Prezes ma prawo do rezygnacji z przy-
znanego Mu wynagrodzenia. 

§ 3.
Wynagrodzenie wypłacone Prezesowi 
podlega opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie przyznania tytułów Preze-
sa Honorowego Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
Na podstawie 24 pkt 1 ustawy z  dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich  
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) uchwa-
la się, co następuje:

§ 1.
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
postanawia przyznać Panu dr. n. med. An-
drzejowi Kunklowi i Panu dr. Wiesławowi 
Umińskiemu tytuł Prezesa Honorowego 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Toruniu.

UCHWAŁY OZL
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UCHWAŁY OZL

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA Nr 19/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie przedłożenia na Krajowym 
Zjeździe Lekarzy projektu uchwały 
w przedmiocie zmiany Regulaminu Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy

§ 1.
XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy i  Lekarzy 
Dentystów Kujawsko-Pomorskiej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w  Toruniu uważa za 
konieczne i  uzasadnione przyjęcie przez 
najbliższy – XIV Krajowy Zjazd Lekarzy, 
uchwały zmieniającej Regulamin Krajowe-
go Zjazdu Lekarzy w następującym zakresie:
1) uchylić § 25 Regulaminu Krajowego 
Zjazdu Lekarzy w całości alternatywnie:
2) w § 25 Regulaminu Krajowego Zjazdu 
Lekarzy ust. 1 uchylić pkt. 3 w całości.

§ 2.
XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujaw-
sko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Toruniu zobowiązuje Delegatów KPOIL 
na Krajowy Zjazd Lekarzy do przedsta-
wienia stosownego projektu uchwały na 
XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy w pierw-
szej kolejności zgodnie z treścią określoną  
w § 1 pkt. 1 niniejszego stanowiska.
Uzasadnienie:
Wymóg wcześniejszego zgłaszania pro-
jektów w  sprawach dotyczących m.in. 
gospodarki finansowej izb lekarskich jest 
ograniczeniem inicjatywy prawodawczej 
delegatów na KZL. Prawie każdą uchwa-
łę można obarczyć wpływem na finanse 
Izby, a więc jest to bardzo rygorystyczne 
ograniczenie dopuszczanie projektów do 
przedstawienia ich KZL.
Wykreślenie § 25 w całości lub ewentual-
nie samego pkt. 3 zdejmie w/w ogranicze-
nie z delegatów w zakresie wielu projek-
tów uchwał, tym samym przyczyni się do 
wzmocnienia transparentności przebiegu 
Krajowego Zjazdu Lekarzy.

UCHWAŁA Nr 20/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie przedłożenia na Krajowym 
Zjeździe Lekarzy projektu uchwały 
w przedmiocie zmiany Regulaminu Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy

§ 1.
XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów Kujawsko-Pomorskiej Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Toruniu uważa za 
konieczne i  uzasadnione przyjęcie przez 
najbliższy – XIV Krajowy Zjazd Lekarzy 
załączonego projektu uchwały.

§ 2.
XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujaw-
sko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Toruniu zobowiązuje Delegatów KPOIL 
na Krajowy Zjazd Lekarzy do przedstawie-
nia załączonego projektu uchwały na XIV 
Krajowym Zjeździe Lekarzy

Załącznik do Uchwały 
Nr 20/XXXVI/2018

Uchwała nr
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy 

z dnia ……….. 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Krajowe-
go Zjazdu Lekarzy

§ 1.
W  § 24 Regulaminu Krajowego Zjazdu 
Lekarzy:
– słowo „oraz” zastępuje się przecinkiem, 
– po słowach „Krajowa Komisja Wybor-
cza” dodaje się: „oraz Okręgowy Zjazd Le-
karzy i Okręgowa Rada Lekarska”
Uzasadnienie:
Zarówno Okręgowy Zjazd Lekarzy jak 
i  Okręgowa Rada Lekarska są organami 
kolegialnymi, reprezentującymi lekarzy, 
zrzeszonych w  poszczególnych izbach 
okręgowych, które powinny mieć na rów-
ni z  organami Naczelnej Izby Lekarskiej 
oraz Krajową Komisją Wyborczą prawo 
do nadsyłania projektów uchwał, stano-
wisk i  apeli, rozpoznawanych na forum 
Krajowego Zjazdu Lekarzy. Postulowana 
zmiana – w ocenie projektodawcy – bę-
dzie mieć pozytywny wpływ na poprawę 
wizerunku samorządu lekarskiego wśród 
samych lekarzy, ponieważ zwiększy realną 
możliwość partycypacji członków samo-
rządu w  jego pracy i  funkcjonowaniu na 
szczeblu krajowym.

UCHWAŁA Nr 21/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie przedłożenia na XIV Krajo-
wym Zjeździe Lekarzy projektu uchwały 
w przedmiocie zmiany Regulaminu wy-
borów do organów izb lekarskich, na 
stanowiska w  organach i  trybu odwo-
ływania członków tych organów i osób 
zajmujących stanowiska w  tych orga-
nach oraz wyborów komisji wyborów 
komisji wyborczych

§ 1.
XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów Kujawsko-Pomorskiej Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Toruniu uważa za 
konieczne i  uzasadnione przyjęcie przez 
najbliższy – XIV Krajowy Zjazd Lekarzy, 
załączonego projektu uchwały.

§ 2.
XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujaw-
sko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Toruniu zobowiązuje Delegatów KPOIL 
na Krajowy Zjazd Lekarzy do przedstawie-
nia załączonego projektu uchwały na XIV 
Krajowym Zjeździe Lekarzy.

Załącznik do Uchwały 
Nr 21/XXXVI/2018

Uchwała nr
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy 

z dnia ……….. 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowi-
ska w  organach i  trybu odwoływania 
członków tych organów i  osób zajmu-
jących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych

§ 1.
W § 32 Regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach 
i  trybu odwoływania członków tych or-
ganów i  osób zajmujących stanowiska 
w  tych organach oraz wyborów komisji 
wyborczych po ust. 4 dodaje się ust. 4 
a o treści: „O złożeniu wniosku o odwoła-
nie i jego uzasadnieniu, właściwa komisja 
wyborcza informuje osobę lub przedsta-
wiciela organu, którego wniosek dotyczy 
najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych 
od dnia wpływu takiego wniosku, z  wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni kalen-
darzowych przed planowanym terminem 
zebrania/posiedzenia, na którym wniosek 
ma być rozpatrywany.”
Uzasadnienie:
Osoba lub organ wnoszący wniosek o od-
wołanie mają czas i  możliwość pomocy 
prawnej w  procesie formułowania za-
rzutów. Uniemożliwienie wcześniejszego 
zapoznania się z zarzutami i pozbawienie 
strony obwinionej czasu na przygotowa-
nie wyjaśnień i ewentualną pomoc praw-
ną w  sposób bezprecedensowy stawia ją 
w gorszej pozycji i jest przykładem niekon-
stytucyjnego pozbawienia obwinionego 
prawa do opracowania linii obrony. 
Postulowany obowiązek przekazania 
osobie zainteresowanej informacji o  zło-
żonym wniosku o  odwołanie oraz jego 
uzasadnieniu – w  terminie siedmiu dni 
od dnia wpływu wniosku do komisji wy-
borczej – umożliwi właściwe przygotowa-
nie się tej osoby do udzielenia formalnej 
odpowiedzi na zarzuty postawione we 
wniosku o odwołanie.
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UCHWAŁA Nr 22/XXXVI/2018 
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy
KPOIL w Toruniu

z dnia 17 marca 2018 r.

w  sprawie zobowiązania Prezesa ORL 
KPOIL w Toruniu
Na podst. art. 24 pkt 1 ustawy z  dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich  
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) XXXVI 
Okręgowy Zjazd Lekarzy i  Lekarzy Den-
tystów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w  Toruniu zobowiązuje 
Prezesa KPOIL do przedstawiania w  ra-
mach sprawozdania na kolejnych okrę-
gowych zjazdach statystyki obecności 
członków Okręgowej Rady Lekarskiej na 
posiedzeniach Rady z  odniesieniem per-
sonalnym do określonych osób.
Uzasadnienie:
Przyjęcie na siebie zaszczytu, ale i  obo-
wiązku z  racji wyboru do ORL obliguje 
do poważnego traktowania uczestnictwa 
w obradach Rady.

APEL Nr 1/XXXVI/2018
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

KPOIL w Toruniu
z dnia 17 marca 2018 r.

Na podst. art. 24 pkt 1 ustawy z  dnia 
2  grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich  
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) XXXVI 
Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Po-
morskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w To-
runiu zobowiązuje Delegatów na Krajo-
wy Zjazd Lekarzy do przedstawienia na  
XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy w  dniu  
25-26 maja 2018 r. projektu uchwały zobo-
wiązującej Naczelnego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej do zainicjowa-
nia z urzędu postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej w stosun-
ku do lekarzy sprawujących funkcje pu-
bliczne w szczególności w organach admi-
nistracji publicznej, którzy zachowaniem 
swoim naruszają postanowienia Kodeksu 
Etyki Lekarskiej.
 

ZAŁĄCZNIK do Apelu 
Nr 1/XXXVI/2018

Uchwała Nr
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy 

z dnia ……….. 2018 r.
Na podst. art. 5 pkt 1 i 14 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich  
(t.j. Dz.U. z  2016 r. poz. 522 ze zm.) XIV 
Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Na-
czelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej do zainicjowania z  urzędu 

postępowania w  przedmiocie odpowie-
dzialności zawodowej w  stosunku do le-
karzy, sprawujących funkcje publiczne – 
w szczególności w organach administracji 
publicznej, którzy zachowaniem swoim 
naruszają postanowienia Kodeksu Etyki 
Lekarskiej.
UZASADNIENIE:
W ostatnim czasie wśród lekarzy w szcze-
gólności pełniących funkcje kierownicze 
w  organach administracji publicznej, 
można zaobserwować coraz częstsze za-
chowania, świadczące o braku elementar-
nej uczciwości i odpowiedzialności wobec 
własnego środowiska zawodowego.
Uprawnionym wydaje się, że sposób my-
ślenia i postrzegania rzeczywistości ewolu-
uje wraz z objęciem wysokiego /decyzyj-
nego/ stanowiska w organach władzy lub 
administracji państwowej. 
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, na 
obowiązujące każdego lekarza postano-
wienia, zawarte w  Kodeksie Etyki Lekar-
skiej – szczególnie istotny tutaj przepis  
art. 52, który nakłada na lekarzy obowią-
zek okazywania wzajemnego szacunku 
i  formułuje zakaz publicznego dyskredy-
towania innych lekarzy. 
Art. 59 Kodeksu Etyki Lekarskiej stanowi 
natomiast, że „lekarze powinni solidarnie 
wspierać działalność swego samorządu, 
którego zadaniem jest zapewnienie le-
karzom należnej pozycji w  społeczeń-
stwie…”.
Zachowania lekarzy, stanowiące uzasad-
nienie wystąpienia z projektem niniejszej 
uchwały, w  sposób oczywisty naruszają 
postanowienia Kodeksu Etyki Lekarskiej, 
stanowiąc jednocześnie przewinienie za-
wodowe.
Uwzględniając brzmienie przepisu art. 53 
ustawy o izbach lekarskich, zgodnie z któ-
rym członkowie izb lekarskich ponoszą 
odpowiedzialność zawodową za narusze-
nie zasad etyki lekarskiej, należy uznać za 
celowe zainicjowanie w  opisanych przy-
padkach stosownego postępowania przez 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. 
Wobec powyższego podjęcie przez  
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy projektowanej 
uchwały, uznać należy za celowe i koniecz-
ne z uwagi na realizację nałożonego na le-
karski samorząd zawodowy przez ustawę 
o  izbach lekarskich obowiązek dbałości 
o przestrzeganie zasad etyki lekarskiej oraz 
zapewnienie ochrony godności zawodu le-
karza a także interesów zbiorowych człon-
ków samorządu lekarskiego.

Przewodniczący XXXVI OZL
Stanisław Hapyn

Zapraszamy na szkolenie 
do Uzdrowiska Ciechocinek 

16 czerwca 2018
na kurs:

POSTĘPOWANIE 
MINIMALNIE 
INWAZYJNE 

I BIOMATERIAŁY
W STOMATOLOGII 
ZACHOWAWCZEJ 

I ENDODONCJI.
Wykładowcy:

Prof. dr. hab. n. med. 
Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska – 

Kierownik Zakładu i Poradni 
Stomatologii Zachowawczej Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr n. med. Renata Zielińska oraz 
Pan Lek. dent. Piotr Tkaczyński – 

Pracownicy naukowi Zakładu 
i Poradni Stomatologii 

Zachowawczej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. 

Kurs organizuje – Włocławskie 
Stowarzyszenie Lekarzy Stomato-
logów pod patronatem Kujawsko-

-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej.

Na kurs zapraszamy do „Hotel 
Austeria Conference Spa” 

w Ciechocinku ul. Bema 32. 
Początek szkolenia godz. 10.00.

Wszystkie informacje oraz formu-
larz zgłoszeniowy na naszej stronie 
www.stomatologia.edu.pl

Opłata za kurs wynosi - 290 zł 
(wliczony koszt obiadu, oraz 

przerwy kawowe). 
Zgłoszenia i wpłaty prosimy 

nadsyłać do 12.06.2018.
Wpłaty na konto za kurs: 

06 1020 5170 0000 1202 0065 1620, 
Włocławskie Stowarzyszenie 

Lekarzy Stomatologów, 
87-800 Włocławek, 

ul. Królewiecka 1a/2
Będą wydawane faktury oraz za-
świadczenia o ukończeniu kursu 

z przyznanymi 8-punktami eduka-
cyjnymi .

Dodatkowe informacje : 
tel. 54 231 51 57, 607 764 194. 

KOMUNIKATY
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WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES I-XII 2017 – koszty
PRELIMINARZ – PLAN NA 2018 ROK

l.p. Rodzaje kosztów
PLAN 2017

/zł/

WYKONANIE 
2017
/zł/

WSKAŹNIK 
WYKONA-

NIA %
PLAN 2018

WSKAŹNIK 
zmian 

w stosunku 
do wykona-

nia %

1. zużycie materiałów i energii 124 000,00 125 102,00 101 130 000,00 104
a/ zakup oprogramowania 7 000,00 925,00 3 000,00
b/ mat. biurowe, wydawnictwa, archiwum 23 000,00 18 763,00 20 000,00
c/ energia, woda, gaz, c.o. 60 000,00 67 780,00 70 000,00
d/ środki czystości 3 000,00 2 536,00 3 000,00
e/ środki spożywcze 6 000,00 5 728,00 6 000,00
f/ inne 20 000,00 20 180,00 23 000,00
g/ przedmioty niskocenne 5 000,00 9 190,00 5 000,00

2. usługi obce 361 000,00 254 016,0w0 70 272 000,00 107
a/ remonty, prace budowlane 120 000,00 8 585,00 15 000,00
b/ usługi poligraficzno-wydawnicze 42 000,00 48 892,00 50 000,00
c/ koszty kolportażu 10 000,00 6 488,00 7 000,00
d/ naprawy i konserwacja 7 500,00 8 237,00 10 000,00
e/ usługi pocztowo-telefoniczne 30 000,00 24 722,00 25 000,00
f/ usługi transportowe 4 000,00 1 387,00 4 000,00
g/ inne (komunalne, szkolenie prac., 
    obsługa prawna, księgowa, inform.)

145 000,00 149 303,00 150 000,00

f/ utrzymanie ogrodu i terenów zewnętrznych 1 500,00 4 664,00 10 000,00
g/ podłączenie do miejskiej sieci c.o. 0,00 1 738,00 0,00
h/ oznakowania pomieszczeń, tablice 1 000,00 0,00 1 000,00

3. wynagrodzenia 550 000,00 518 020,00 94 552 000,00 106
a/ osobowy fundusz płac 420 000,00 381 693,00 410 000,00
b/ prace zlecone 130 000,00 136 327,00 142 000,00

4. świadczenia na rzecz pracowników 88 000,00 77 936,00 89 82 000,00 105
5. pozostałe koszty 306 500,00 305 970,00 100 340 000,00 111

a/ k. pos. ORL i prezydium 7 500,00 8 516,00 v 10 000,00
b/ koszty posiedzeń komisji 35 000,00 55 656,00 v 59 500,00
c/ czynsze 12 000,00 6 839,00 7 000,00
d/ ubezpieczenia 4 000,00 3 838,00 4 000,00
e/ koszty reprezentacji 8 000,00 1 039,00 10 000,00
f/ podróże służbowe 20 000,00 21 049,00 25 000,00
g/ szkolenia 3 500,00 2 797,00 5 000,00
h/ amortyzacja 175 000,00 177 673,00 178 000,00
i/ koszty Zjazdów Lekarskich 5 000,00 4 059,00 10 000,00
k/ pozostałe 1 500,00 504,00 1 500,00
l/ rzecznik praw lekarza 35 000,00 24 000,00 v 30 000,00
KOSZTY RODZAJOWE RAZEM: 1 429 500,00 1 281 044,00 90 1 376 000,00 107

B. ZAKUP MAJĄTKU TRWAŁEGO

1. środki trwałe – zakup/roboty budowlane 5 000,00 174 900,00 20 000,00
RAZEM ZAKUP MAJĄTKU TRWAŁEGO 5 000,00 174 900,00 3498,0 20 000,00 11,00

BUDŻET KPOIL 2018
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WYKONANIE BUDŻETU ZA OKRES I-XII 2017
PRELIMINARZ – PLAN NA ROK 2018

Rodzaje wpływów / wydatków PLAN 2017
/zł/

WYKONANIE 
2017 
/zł/

WSKAŹNIK 
WYKONA-

NIA
%

PLAN 2018
/zł/

WSKAŻNIK 
zmian 

w stosunku 
do wykona-

nia %

I WPŁYWY

1. składki członkowskie 1 770 600,00
1 863 464,00 97

1 799 400,00

składki członkowskie zaległe 150 000,00 150 000,00

2. refundacja wydatków za 4 zadania 
przejęte od administracji państwowej

100 000,00 97 937,00 98 100 000,00

3. odsetki 2 200,00 3 707,00 168 3 500,00

4. rejestracja gabinetów lekarskich 25 000,00 23 865,00 95 24 000,00

5. pozostałe przychody 200 000,00 214 911,00 107 200 000,00

6. stażyści 30 000,00 20 460,00 68 25 000,00

7. bioetyka 100 000,00 110 520,00 111 100 000,00

8. pożyczki na nową siedzibę 0,00 0,00 0 0,00

9. sprzedaż bud. Chopina 20 Toruń 0,00 0,00 0 0,00

10. dotacja z Woj. Funduszu Ochr. Środ. 55 000,00 55 000,00 100 0,00

RAZEM WPŁYWY 2 432 800,00 2 389 864,00 98 2 401 900,00 101

II WYDATKI

1. koszty rodzajowe 1 429 500,00 1 281 044,00 90 1 376 000,00

2. zakup majątku trwałego/roboty remontowo-
-budowlane

5 000,00 174 900,00 3498 20 000,00

3. składka NIL Warszawa 265 590,00 280 760,00 106 292 410,00

4. Fundusz Komisji Senioratu i Samopomocy: 20 000,00 35 322,00 177 30 000,00

w tym: zapomogi, stypendia: 12 000,00 28 000,00 233 20 000,00

dofinansowania: 8 000,00 2 050,00 26 7 000,00

wiązanka pogrzebowa, 
spotkania swiateczno-noworoczne

0,00 5 272,00 3 000,00

5. inne 50 000,00 30 263,00 137 50 000,00

6. koszty pożyczek i kredytów na nową 
siedzibę – odsetki

125 000,00 76 015,00 61 130 000,00

7. spłata kredytu i pożyczek na nową siedzibę 445 000,00 473 000,00 106 276 000,00

RAZEM WYDATKI: 2 360 090,00 2 315 982,00 98 2 204 410,00 95

1. środki przekazane na lokaty bankowe, akcje 0,00 0,00 0,00

2. środki z rezerwy budżetowej 
przeznaczone na inne cele niż lokaty, akcje

30.000,00 0,00 0,00

RAZEM REZERWA BUDŻETOWA 30 000,00 0,00 50 000,00

NADWYŻKA WPŁYWÓW NAD WYDATKAMI 72 710,00 73 882,00 102 197 490,00 267,00
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KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI

Wykonanie 
2017 (zł)

Plan 2017
(zł)

Plan 2018
(zł)

TORUŃ 718 844,00 902 000 800 000

GRUDZIĄDZ 87 749,00 65 000 87 000

WŁOCŁAWEK 81 052,00 65 000 81 000

PRAWO 
WYKONYWANIA
ZAWODU

5 677,00 5 000 6 000

SĄD LEKARSKI 55 807,00 50 000 55 000

REJESTR LEKARZY 73 574,00 80 000 75 000

OROZ 55 546,00 68 000 60 000

PRAKTYKA PRYWATNA 7 647,00 4 500 7 000

STAŻYŚCI 7 258,00 10 000 8 000 zł

BIOETYKA 20 955,00 18 000 21 000

MERITUM 74 642,00 72 000 75 000

PRO GLORIA 62,00 3 000 3 000

ZJAZD 4 059,00 5 000 10 000

KOSZTY KOMISJI: 55 656,00 35 000,00 48 000

ds. Etyki Lekarskiej 500 600 

Komisja historyczna 175,00 400 

Kształcenia 0,00 2 000 2 000

Stomatologiczna 1 459,00 1 500 1 500

Współpracy z Zagranicą 0,00 1 000 1 000

Senioratu i Samopomocy 35 322,00 20 000 30 000

komisja ds. emerytów 
i rencistów

139,00 0 

ds. Młodych Lekarzy 4 094,00 2 000 2 500

Kultury i Sportu 6 695,00 6 000 6 000

Rewizyjna 1 745,00 1 000 2 000

Komisja Wyborcza 6 027,00 1 000 2 000

ORL 8 516,00 12 000 10 000

RZECZNIK 
PRAW LEKARZA

24 000,00 35 000 30 000

KOSZTY RAZEM: 1 281 044,00 1 429 500,00 1 328 000

BYĆ LEKARZEM 
DOSKONAŁYM

Dotknij pacjenta, nawet gdyby 
miał to być tylko uścisk dłoni lub 
wymacanie tętna, zwłaszcza gdy jest 
on stary. Nie rób tego jednak, gdy 
jest on paranoikiem.

Dobry lekarz wie, czego nie wie.

Naucz się gruntownie oceniać 
stan umysłu. Oceniaj po kolei, a po-
tem opisz: nastrój, afekt, postawę, 
wygląd, zborność, kontakt, treść 
wypowiedzi, urojenia, omamy, roz-
sądek, pamięć – świeżą i dawną.

W ostrej chorobie, jeśli stan pa-
cjenta się poprawia, nie zmieniaj 
leczenia.

Stosuj jak najmniejszą liczbę leków.

Odstaw wszystkie leki, jeśli mo-
żesz. Jeśli nie możesz – odstaw tyle 
leków, ile możesz.

Bądź bardzo ostrożny, jeśli de-
cydujesz się leczyć skutki działania 
jednego leku innym lekiem.

Najlepsza rada: nigdy nie lecz 
skutków działania jednego leku in-
nym lekiem, chyba, że jest on uzna-
nym antidotum na dany lek.

Źródło: Clifton K. Meador „Lekarz 
doskonały”, Sanmedica 1995.

CYTATY
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PRASÓWKA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 
poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji 

w dziedzinie chorób wewnętrznych lub nefrologii do pracy 
w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia i Chorób Wewnętrznych 

oraz do udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni 
Nefrologicznej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 

pod numerem tel.: 
52 585 40 30, 52 585 40 92 lub przesłanie dokumentów 

aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

PRACA

2500 lekarzy z Polski pracuje w UK!
British Medical Association bardzo aktywnie starało się mobilizować europejskich lekarzy do wywierania nacisku 

na instytucje UE i krajowych polityków, by sprawy ochrony zdrowia wyłączyć z Brexitu. Podobne inicjatywy podejmu-
ją także inne sektory – pisze w oświadczeniu opublikowanym przez Gazetę Lekarską Romuald Krajewski, prezydent 
Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów. Podkreśla, że instytucja, którą kieruje i inne organizacje europejskich lekarzy 
wielokrokrotnie apelowały do Michela Barniera, który negocjuje warunki wyjścia UK z UE ze strony Brukseli, aby Unia 
zapewniła „ciągłość opieki dla pacjentów oraz możliwości pracy i uznawania kwalifikacji lekarzy po wyjściu Wielkiej 
Brytanii z UE”. Romuald Krajewski ostrzega, że twarda wersja Brexitu może dla europejskich, w tym polskich lekarzy, 
oznaczać „konieczność zmiany miejsca pracy”. Chodzi o to, że nie wiadomo, czy po wyjściu z Unii Wielka Brytania 
nadal będzie uznawać ich kwalifikacje. Tymczasem obecnie w UK pracuje 1700 lekarzy i 800 stomatologów z Polski.

Źródło: emito.net

Nie będzie śledztwa w sprawie lekarza z Rumi
W styczniu lekarz pracujący w jednej z rumskich przychodni wywiesił na drzwiach swojego gabinetu kartkę. Napisał 

na niej, że nie obsługuje zwolenników partii PiS, gdyż wyposażenie gabinetu zakupiono z funduszy WOŚP. Działanie 
lekarza wywołało lawinę negatywnych komentarzy, choć znaleźli się także zwolennicy jego teorii. Prokuratura Rejono-
wa w Gdyni odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. – Prokuratura Rejonowa w Gdyni prowadziła postępowanie 
w sprawie zawiadomienia poseł Anny Sobeckiej. Było to postępowanie sprawdzające. W wyniku tego postępowania 
prokurator referent uznał, że lekarz o którym mowa była w zawiadomieniu o przestępstwie swoim zachowaniem nie 
wyczerpał znamion przestępstwa i odmówił wszczęcia śledztwa – wyjaśnia prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury 
Okręgowej w Gdańsku. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej uważa natomiast, że zachowanie lekarza stanowiło 
wykroczenie dyscyplinarne.

– Rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Lekarskiej prowadził w tej sprawie postępowanie i zachowanie tego 
lekarza stanowi delikt dyscyplinarny – dodaje prokurator Mariusz Duszyński

Źródło: nadmorski24.pl

ADRESY E-MAILOWE

W celu przesyłania Państwu infor-
macji o Państwa doskonaleniu zawo-
dowym o formie konferencji i wykła-
dów oraz najświeższych informacji 
prawnych uprzejmie prosimy o poda-
wanie swoich adresów e-mailowych 
na wyłączny użytek Izby Lekarskiej 
w Toruniu jako najszybszej i najpew-
niejszej drogi komunikacji.
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Wybierają studiowanie medycyny na Słowacji
Na bezpłatne studia medyczne w Polsce mogą liczyć ci, którzy zdali na odpowiednim poziomie maturę z biologii, 

chemii, fizyki lub matematyki. Wyśrubowane są także progi punktowe dla osób chcących zdobyć dyplom lekarza na 
studiach płatnych prowadzonych w języku polskim lub angielskim. Do niedawna wielu przyszłych lekarzy szukało 
szczęścia na studiach medycznych na Ukrainie. Ale wschodni sąsiad nie jest w Unii Europejskiej i absolwenci musieli 
przejść skomplikowaną procedurę nostryfikacji dyplomów. Słowacja też jest blisko, język nie stanowi dla Polaków 
bariery w codziennej komunikacji, no i kraj należy do Unii, więc uzyskane uprawnienia są od ręki uznawane w Polsce. 
Na Słowacji studia na kierunku lekarskim i stomatologicznym są prowadzone na dwóch państwowych uczelniach – 
Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (ma także wydział w Martinie) oraz na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika 
w Koszycach. Studia w  języku słowackim są bezpłatne. Obcokrajowcy i Słowacy, którzy chcą studiować w  języku 
angielskim, za rok nauki – podobnie jak w Polsce – muszą zapłacić ok. 10 tys. euro. Wszyscy Polacy wybierają tę 
drugą opcję.

Dziś medycynę w  języku angielskim studiuje w  Bratysławie ponad 100 Polaków. W  2015 r. studia rozpoczęło  
ok. 70 polskich studentów, rok później było ich ok. 30. W bieżącym roku akademickim studia na kierunku lekarskim 
i stomatologicznym rozpoczęło kolejnych 15 młodych Polaków. Wraz ze spadkiem popularności Bratysławy rośnie 
zainteresowanie rodaków studiami w Koszycach. W 2014 r. edukację rozpoczęła jedna osoba, w 2015 r. – ponad 20 
osób, a w 2016 – ponad 60. Obecnie na pierwszym roku studiów medycznych na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika 
jest niemal 100 Polaków, a do egzaminu wstępnego przystąpiło ponad 130. Jak przyznają studenci, na Słowacji nie 
ma wyścigu szczurów, o którym mówią znajomi studiujący medycynę w Polsce.

Źródło: «Przegląd»

Aktorzy będą uczyć młodych lekarzy komunikacji z pacjentem
Podczas warsztatów w  Okręgowej Izbie Lekarskiej w  Łodzi aktorzy będą się wcielać w  pacjentów. Inicjatorem 

warsztatów jest młody lekarz, który doskonale wie, że czasem trudniej jest umiejętnie przekazać pacjentowi poważną 
diagnozę, niż go leczyć. Warsztaty pt. „Jak rozmawiać z pacjentem?” odbędą się w łódzkiej izbie lekarskiej. Ich inicjato-
rem jest młody lekarz Mateusz Kowalczyk. W rozmowie z Dziennikiem Łódzkim wskazuje, że w czasie studiów niewiele 
zajęć poświęcano budowaniu relacji lekarza z pacjentem. – A my tuż po studiach trafiamy na pierwszą linię frontu, 
czyli do nocnej pomocy medycznej, przychodni lub karetki, gdzie zachowania pacjentów są bardzo skrajne. Ale w tych 
warsztatach chodzi nie tylko o radzenie sobie w ekstremalnych sytuacjach reakcji pacjenta, a również o umiejętne prze-
kazywanie trudnej diagnozy – mówi Kowalczyk. Łódzki lekarz na co dzień pracuje w oddziale psychiatrycznym, więc 
zdaje sobie sprawę, że umiejętna rozmowa z pacjentem to także część właściwej terapii. Warsztaty zaczną się krótką 
częścią teoretyczną, podczas której o swoich doświadczeniach opowiedzą prof. Dariusz Moczulski, szef kliniki chorób 
wewnętrznych i nefrodiabetologii w szpitalu im. WAM oraz dr Janusz Janczukowicz z Centrum Edukacji Medycznej.

Źródło: dzienniklodzki.pl
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Z WŁOCŁAWKA

19 marca br., corocznym już zwycza-
jem, Delegatura we Włocławku zorga-
nizowała Wiosenne Spotkanie Lekarzy 
Seniorów, którego mottem było „Wio-
snę witamy kwieciem i piosenką”. Aura 
nie była zbyt łaskawa, a powiewy wiatru 
całkiem niewiosenne. Nadchodzącą, 
dość opieszale, porę roku zwiastowały 
jedynie delikatnie wychylające się pącz-
ki hiacyntów, które każdy z  uczestni-
czących otrzymał, no i toast spełniony 
lampką szampana, aby wiosenne ciepło 
śmielej ku nam pospieszało.

Spotkaniu przy kawie i  ciastkach 
odbywającemu się jak zawsze w  mi-
łej atmosferze towarzyszyła muzyka 
i  śpiew. Wiele ponadczasowych stan-
dardów muzycznych, które skutecznie 
wytrzymały konkurencję z czasem, za-
prezentowali nam w  sposób profesjo-
nalny zaproszeni muzycy, Panowie Ja-
cek i Piotr. Poza muzyką elektroniczną, 
czasem uzupełnianą trąbką solo, mo-
gliśmy posłuchać brzmienia nieczęsto, 
niestety, prezentowanego akordeonu 
w mistrzowskim wykonaniu Pana Pio-
tra. Popularne przeboje nierozerwal-
nie związane z wiosną, śpiewane przez 
uczestników, zapewne trafiłyby także 
do serca młodszych Koleżanek i Kole-
gów swym ciepłem i  melodią, gdyby 

udało im się znaleźć czas na uczestni-
czenie w spotkaniu.

Sympatyczna atmosfera dała nam 
doskonałą sposobność do złożenia 
gratulacji Panu Doktorowi Andrzejowi 
Kunklowi z  okazji uhonorowania go 
przez Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujaw-
sko-Pomorskiej Izby Lekarskiej, który 
odbył się w Toruniu parę dni wcześniej, 
tytułem „Prezesa Honorowego” naszej 
Izby. Uzasadnieniem przyznania tego 
zaszczytnego tytułu była wspaniała 
laudacja wygłoszona podczas wspo-
mnianego Zjazdu. Uczestnicy Zjazdu 
docenili wieloletni trud Pana Doktora 
nad reaktywowaniem i przywracaniem 
z niebytu do życia samorządu lekarskie-
go, nadawaniem mu kształtu, określa-
niem zadań, tworzeniem jego struktur 
organizacyjnych oraz zmagań o uzyska-
nie i  utrzymanie niezależności naszej 
Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej. 
Zjazd powołał Pana Doktora w  skład 
Okręgowej Rady Lekarskiej oraz obda-
rzył zaufaniem, powierzając mu man-
dat delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Na zakończenie „Wiosennego Spo-
tkania Lekarzy Seniorów” pojawiła się 
propozycja, aby poszerzyć program 
naszych tradycyjnych już spotkań włą-
czając do niego strofy poezji. Wszak 

Lekarze Seniorzy powitali wiosnę 

wkroczyliśmy już w  okres obchodów 
Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości przez Rzeczpospolitą. Nie-
chaj naszym kolejnym spotkaniom, tak 
wiosennym, jak i jesiennym towarzyszą 
nam Ci, którzy mistrzowskim piórem 
i gorącym sercem służyli Ojczyźnie, aby 
trwała nieprzerwanie w niepodległych 
duszach, a  którzy często „tylko jedną 
taką wiosnę mieli w życiu” – radosną, 
pełną nadziei. Ich dzieła to przecież 
nasze dziedzictwo, nasza tożsamość , 
duma i siła. Wszak „ my wszyscy z Nich”.

Tymczasem zainspirowani spotka-
niem, wracamy do naszej codzienności 
optymistycznie nucąc „...świat nie jest 
taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech 
no tylko zakwitną jabłonie... jabłonie, 
kwitnące jabłonie!”

Barbara Budzyńska-Kopaczewska
fot. Michał Jonczyk
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Dr Elżbieta Weymanowa z  domu 
Szeptycka, córka Leona i  Jadwigi 
z Szembeków, prawnuczka Aleksandra 
Fredry. Ojciec Leon Szeptycki ukończył 
studia na wydziale chemii uniwersytetu 
w  Berlinie po czym zarządzał własno-
ściami we wsi Przyłbice kolo Jaworowa. 
Matka Jadwiga z  domu Szembek była 
autorką prac z dziedziny etnografii i ar-
cheologii regionu wielkopolskiego. Cór-
ka Elżbieta urodziła się 19 maja 1923 r. 
we Lwowie. Naukę w dwóch pierwszych 
klasach gimnazjum odbyła w  Gimna-
zjum Sacre-Coer we Lwowie, klasę III 
w Gimnazjum Sanatoryjnym św. Tere-
sy (Panien Szczuka) w  Rabce. W  roku 
szkolnym 1938/1939 była uczennicą 
Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Ko-
pernika w  Krośnie n. Wisłokiem. Pro-
gram szkoły średniej realizowała pod 
kierunkiem prof. Ignacego Rolińskie-
go wysiedlonego z  Łodzi, działającego 
w tajnym nauczaniu w Krośnie. Rodzice 
zginęli, rozstrzelani przez NKWD. Ma-
turę uzyskała po wojnie w lipcu 1945 r.

Studia medyczne rozpoczęła na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Po-
znańskiego. W trakcie studiów Wydział 
Lekarski przekształcony został w Akade-
mię Medyczną. Dyplom lekarski uzyska-
ła w lipcu 1952 r. Już jako absolwentka 
w  roku 1951 rozpoczęła pracę w  to-

Dr Elżbieta Weymanowa 
(1923-2018) 
organizatorka oddziałów noworodkowych 
w Szpitalu Miejskim i Wojewódzkim w Toruniu
ruńskim Szpitalu Miejskim na Przed-
zamczu. Przez 6 miesięcy w  oddziale 
Gin.-Położniczym, a  od 1 lutego 1952 
r. w Oddziale Dziecięcym, kierowanym 
przez ordynator oddziału dr w. n. lek. Ja-
niną Pietrasiewicz. Jako pierwsza w od-
dziale w lutym 1955 r. uzyskała I stopień 
specjalizacji a  w  roku 1960 II stopień 
specjalizacji w pediatrii. W latach 1952-
1975 pracowała początkowo na ¼ eta-
tu a od 1962 r. na ½ etatu jako lekarz 
Państwowego Domu Matki i  Dziecka 
(Następnie Małego Dziecka). W  roku 
1957 jako wolontariuszka odbyła 3 
miesięczny staż w Montreal Children’s 
Hospital w Montrealu, pod kierunkiem 
prof. Alana Rossa. Tamże nauczyła się 
wykonywać transfuzje wymienne które 
zainicjowała w Oddziale Noworodków 
Szpitala Miejskiego na Przedzamczu 
gdzie od 1958 r. była asystentem a od 
1960 r. ordynatorem. Wcześniej no-
worodki ze wskazaniami do transfuzji 
wymiennej kierowane były do Kliniki 
Pediatrycznej w  Poznaniu. W  latach 
1959-1975 r. pracowała w  Poradni dla 
Dzieci Wojewódzkiej Przychodni Zdro-
wia Psychicznego przy ul. Mickiewicza 
24/26. Neurolog dr Izabela Wasilewska 
powierzyła jej opiekę nad dziećmi z po-
dejrzeniem urazów okołoporodowych, 
wadami wrodzonymi i  wcześniakami 
z niską wagą urodzeniową.

Z chwilą uruchomienia Szpitala Miej-
skiego nr 2 na Bielanach w lutym roku 
1972, nazwanego później Wojewódz-
kim Szpitalem Zespolonym, w wyniku 
konkursu objęła stanowisko ordynatora 
Oddziału Noworodków. Nowoutwo-
rzony Oddział posiadał 87 łóżek w tym 
Oddział Izolacyjny. Zorganizowała 

dyżury stacjonarne, pełną reanima-
cję na sali porodowej oraz transfuzje 
wymienne dla Oddziału i  pacjentów 
z  terenu województwa bydgoskiego. 
W czerwcu 1977 r., w wyniku kolejnej 
reorganizacji szpitala, zrezygnowała 
z kierowania Oddziałem, przechodząc 
do pracy w  Poliklinice 2 Wojskowego 
Szpitala Okręgowego w  Toruniu. Jako 
członek dwóch kolejnych Komitetów 
Organizacyjnych przygotowywała: Dni 
Kliniczne Pediatrów Pomorskich i  Po-
znańskich w  Bydgoszczy w  dniach od 
10-12 kwietnia 1959 r. i  Konferencję 
Pediatrów Polski Północnej 19-20 wrze-
śnia 1969 r. również w Bydgoszczy. Na 
pierwszej Konferencji wygłosiła wykład 
pt. „Uwagi o odrębności nerwic wcze-
snego dziecięctwa” oraz z  dr Izabelą 
Wasilewską pt. „Ocena liczby erytro-
blastów i  eozynofilów we krwi wcze-
śniaka jako miernika jego dynamizmu 
biologicznego”. Na drugim Zjeździe 
wraz z mgr Wandą Waczyńską omówi-
ła artykuł pt. „Katamnestyczne badania 
EEG u dzieci z podejrzeniem okołopo-
rodowego uszkodzenia mózgu” oraz 
z  dr n. med. Anną Raczyńską artykuł 
pt. „Przepuklina przeponowa u nowo-
rodków”, 7  własnych przypadków. Na 
posiedzeniu z  okazji jubileuszów or-
dynatorów: Janiny Pietrasiewicz i  Jana 
Kaczmarczyka Oddziału PTP w  Byd-
goszczy 16 września 1959 r. wygłosiła 
referat pt. „Dwa przypadki arthrogry-
posis congenita”.

W czasie wojny sanitariuszka AK. Po 
wojnie organizatorka i wolontariuszka 
toruńskiego Hospicjum, członek Rodzi-
ny Katyńskiej, wykładowca Seminarium 
Duchownego w Toruniu. Była kierowni-

WSPOMNIENIA
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kiem specjalizacji: w jednym przypadku 
a  w  dwóch na II stopień specjalizacji 
w pediatrii. W roku 1970 uczestniczyła 
w  pracach komisji opracowującej za-
sady deontologii i etyki lekarskiej pod 
przewodnictwem prof. Józefa Bogusza. 
Od 1966 r. pełniła funkcję członka Ko-
misji Kontroli Zawodowej. Przez dwie 
kadencje pozostawała na stanowisku 
wiceprzewodniczącej Rady Zakładowej 
Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Koper-
nika przy ul. Batorego 17, a przez poło-
wę kadencji przewodniczącą tej Rady 
w  latach 1959-1961. Od 1958 r. przez 
kilka kadencji była członkiem Zarządu 
Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Pe-
diatrycznego i członkiem Międzynaro-
dowego Towarzystwa Pediatrycznego. 
Kierowała także sekcją neurologii dzie-
cięcej przy Oddziale Bydgoskim PTP. 
Od lat 70., jako członek Zarządu Pol-
skiego Towarzystwa Lekarskiego, pełni-
ła funkcję sekretarza i  skarbnika, a od 
1979 r. członka Komisji Deontologicz-
nej. Dr Elżbieta Weymanowa wyróż-
niona została przez kapitułę Kujawsko-
-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu 
dyplomem „Pro Gloria Medici”, a przez 
Zarząd Główny PTL odznaczeniem 
„Bene Meritum”. W  1981 r. odznaczo-
na została odznaką „Za wzorową pracę 
w służbie zdrowia”. Z inicjatywy biskupa 
diecezji toruńskiej Andrzeja Suskiego 
wyróżniona została dyplomem „Za za-
sługi dla Diecezji Toruńskiej”.

dr n. med. Marian Łysiak

Źródła: Neurologia dziecięca w  To-
runiu oraz wspierające ją dziedziny 
pokrewne i  fundacje pod redakcją dr 
n. med. Mariana Łysiaka. Wydanie II 
poprawione, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2016. Nekrolog Córki 
i syna z rodzinami zamieszczony w „No-
wościach” z  7 marca 2018 r. Nekrolog 
Oddziału Toruńskiego Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego zamieszczony 
w „Nowościach” z 7 marca 2018 r.Wła-
snoręcznie napisany życiorys. Kontakt 
osobisty.
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Na mocy art. 84 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 522 ze zm.), w związku z pismem Naczelnego Sądu Lekarskiego 
z dnia 16 marca 2018 r. znak: NSL L.dz. 946/18 i orzeczeniem Naczelnego Sądu 
Lekarskiego z dnia 16 marca 2018 r. sygn. akt NSL Rep. 27/OWU/18, publikuje 
się prawomocne orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Toruniu z dnia 
15 listopada 2017 r. o treści:
Sygn. akt OSL 04/Wu/2017

ORZECZENIE Dnia, 15 listopada 2017 r. 

Okręgowy Sąd Lekarski w Toruniu w składzie:
Przewodniczący:  lek. Andrzej Dąbrowski
Członkowie: lek. Krzysztof Bejnar
 lek. Emanuel Kalejaiye 
Protokolant: mgr Dorota Graś
w obecności Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – lek. Grzegorza Wrony

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. sprawy lek. Bogdana Zachwieji
ur.: 12 lipca 1966 r. w Aleksandrowie Kujawskim
syna: […]
nr PWZ: 2069356

obwinionego o to, że w dniu 19 sierpnia 2008 r. podczas pełnienia dyżuru lekar-
skiego w Oddziale […] Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w […], podstępem doprowadził […] do poddania się innej czynności seksualnej 
poprzez dotykanie części intymnych jej ciała oraz zmuszanie jej do dotykania jego 
krocza, czyn ten stanowi naruszenie art. 1, art. 12 pkt 1 i art. 14 Kodeksu Etyki 
Lekarskiej

I. obwinionego lekarza Bogdana Zachwieję uznać winnym, że w  dniu 19 sierp-
nia 2008 r. podczas pełnienia dyżuru lekarskiego w Oddziale […] Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w […] podstępem doprowadził […]do 
poddania się innej czynności seksualnej poprzez dotykanie części intymnych jej 
ciała oraz zmuszanie jej do dotykania jego krocza, czyn ten stanowi naruszenie art. 
1, art. 12 pkt 1 i art. 14 Kodeksu Etyki Lekarskiej i za to udziela mu karę:
1) na mocy art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w postaci ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na 
okres dwóch lat, poprzez zakaz prowadzenia szkoleń i warsztatów dla lekarzy 
i innych zawodów medycznych, a także pełnienia funkcji koordynatora stażów 
podyplomowych, opiekuna stażów cząstkowych oraz kierownika specjalizacji;

2) na mocy art. 83 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 83 ust. 2 ustawy o izbach lekar-
skich z dnia 2 grudnia 2009 r. w postaci zakazu pełnienia funkcji kierowniczych 
w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres lat pięciu;

3) na poczet powyższych kar zalicza się czas odbycia kar w okresie prawomocności 
od 2 września 2016 r. do 29 sierpnia 2017 r.;

4) na mocy art. 84 ustawy o izbach lekarskich opublikowanie sentencji orzeczenia 
z eliminacją danych osobowych (imienia i nazwiska) pokrzywdzonej z opisu 
czynu w biuletynie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.

II. Kosztami postępowania Okręgowy Sąd Lekarski obciąża obwinionego lekarza 
w  kwocie 3.385,99 zł, zgodnie z  art. 89 ust. 4 ustawy z  dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich.

ORZECZENIE OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
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Kontrowersyjny przymus bezpośredni
Zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec pacjenta jest jednym z najtrudniejszych momentów hospitalizacji. 

Wymaga ono szczególnej staranności ze strony personelu medycznego, a przede wszystkim poszanowania godności 
pacjenta. Od 1 stycznia br. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego. Jedna z kluczowych zmian jakie zostały wprowadzone dotyczy zasad przedłużenia stosowania przy-
musu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na kolejne okresy jego trwania. Rzecznik Praw Pacjenta 
Bartłomiej Chmielowiec w  lutym br. zwrócił się do dyrektorów ponad 100 szpitali psychiatrycznych w całej Polsce 
z pytaniami m.in. w jaki sposób przymus bezpośredni realizowany był na terenie ich podmiotu leczniczego oraz w jaki 
sposób wprowadzenie wymogu uzyskania opinii innego lekarza psychiatry, przy przedłużeniu stosowania przymusu, 
przyczyniło się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa pacjentów i stopnia przestrzegania ich praw.

Uzyskane informacje wskazują, że znacząca liczba szpitali psychiatrycznych doświadcza problemów z  realizacją 
 nowego przepisu. Dyrektorzy szpitali przede wszystkim wskazywali na brak możliwości lub poważne trudności w re-
alizacji obowiązku zasięgania opinii drugiego lekarza psychiatry przy każdorazowym przedłużeniu stosowania unie-
ruchomienia lub izolacji. Trudności te wynikają z  niedoboru odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów np. podczas 
pełnionych dyżurów, gdzie lekarze pracują zmianowo. Dyrektorzy uważają, że wprowadzenie tych zmian przyczyniło 
się do wzrostu obciążenia fizycznego i psychicznego lekarzy.

Źródło: portalemedyczne.pl

Pielęgniarek jak na lekarstwo, a będzie jeszcze gorzej... 
Pielęgniarka potrzebna od zaraz. Problem w tym, że chętnych coraz mniej, bo praca i płaca nie idą w parze. Mini-

sterstwo Zdrowia ma pomysł, jak odwrócić ten trend: uruchamia program stypendialny. Podają leki, nadzorują stan 
pacjenta, zmieniają opatrunki. Mają ręce pełne roboty, bo pielęgniarek jest w Polsce coraz mniej, a ma być jeszcze 
gorzej. Przeciętna polska pielęgniarka ma dzisiaj 51 lat. Pielęgniarki odchodzą na emeryturę, a nowe się nie pojawiają. 
Jednym z powodów jest niska płaca. Początkująca pielęgniarka może liczyć na około 1,5 tysiąca złotych netto. Niektóre 
decydują się na pracę za granicą.

Trend wyjazdowy chce zmienić minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na początek dzięki finansowanym z unijnych 
pieniędzy stypendiom planuje zatrzymać w zawodzie świeżo upieczonych absolwentów pielęgniarstwa. Chce zapro-
ponować «kilkuset złotowe stypendium na ostatnie lata studiów oraz na dwa lata po zrobieniu dyplomu». Stypendia 
to nie jedyny pomysł Ministerstwa Zdrowia. Resort chce wypracować nowe normy zatrudnienia. – Umówiliśmy się 
w najbliższym czasie na spotkanie z pielęgniarkami, gdzie przedstawię im konkretne rozwiązania – powiedział w środę 
na konferencji prasowej minister. Pielęgniarki nie pozostawiają złudzeń – nie będzie chętnych do pracy, jeśli wynagro-
dzenie znacząco nie wzrośnie.

Źródło: aktualnosci24.com

PiS przestrzelił z dentobusami
Politycy naobiecywali, a nic nie wyszło. Miała być rozdmuchana propagandowo walka z próchnicą u dzieci, a jest 

kompromitacja – czytamy w portalu fakt.pl. Chodzi o 16 gabinetów stomatologicznych na kółkach, których zakup 
mocno forsował były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Rząd zignorował głosy ekspertów, że to nie jest dobry 
pomysł, bo choć efektowny, to zaspokoi ułamek potrzeb. Natomiast pochłonie ogromne pieniądze. Tak się stało. 
W październiku ubiegłego roku resort zdrowia ogłosił przetarg na ich zakup w procedurze przyśpieszonej. Termin 
składania ofert wyznaczono na 23 października, a  dostawy na… 20 grudnia. Oznacza to, że zwycięzca przetargu 
miał od momentu złożenia oferty zaledwie 58 dni na dostarczenie zamówienia. Przy czym trzeba było zacząć od 
zera – objaśnia portal. Czyli kupić 16 identycznych samochodów bazowych w  wysokiej specyfikacji, zaprojekto-
wać bardzo skomplikowaną kabinę, zakupić mnóstwo sprzętu od wielu dostawców i  zmontować w  dentobusach.  
To jednak nie wszystko. Sam przetarg podzielono aż na cztery części, po 4 dentobusy każdy. Teoretycznie dla zwiększenia 
konkurencyjności, jak twierdzi resort. Pytanie jednak, dlaczego do wszystkich 4 konkursów ofert przystąpił tylko jeden 
oferent? Mowa o firmie Zeszuta Sp. z o.o. Do tego wszystkiego firma dziwnym zbiegiem okoliczności swoją propozycję 
skroiła dokładnie pod przetarg, chociaż dopiero podczas otwarcia ofert wyszło na jaw, że ministerstwo przeznaczyło 
na ten cel 1,5 mln zł. Zeszuta Sp. z o.o. za jeden dentobus policzyła sobie dokładnie1, 49 mln zł i wobec braku innych 
propozycji przetargi „wygrała”. Przypadek?

Puenta zaś jest taka, że owszem, w  grudniu minister odebrał dentobusy, ale stoją one bezczynnie, bo... brakuje 
stomatologów chętnych do ich obsługi.

Źródło: fakt.pl
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Pani Doktor
Joannie Petelskiej-Michorzewskiej

głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu

Panu Doktorowi 
Cezaremu Strąkowskiemu 

i Pani Doktor 
Małgorzacie Święconek-Strąkowskiej

głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI I TEŚCIOWEJ
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa 

Izba Lekarska w Toruniu

Państwu Dr Dr 
Barbarze i Henrykowi Wróblom

głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI I TEŚCIOWEJ
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa 

Izba Lekarska w Toruniu

Pani Dr 
Annie Brożek-Gawrońskiej 
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

CIOCI
Pani Doktor Marii Brożek 

składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa 
Izba Lekarska w Toruniu

Państwu Dr Dr 
Annie i Krzysztofowi Szachtom 

głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI I TEŚCIOWEJ 
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa 

Izba Lekarska w Toruniu

Panu Dr. 
Piotrowi Tyrjanowi 

głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

KREWNEJ
 – Pani Doktor Marii Brożek składa 
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba 

Lekarska w Toruniu

Pani Dr Annie Rakowskiej 
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

MĘŻA 
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa 

Izba Lekarska w Toruniu

Pani Dr Annie Rakowskiej 
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

MĘŻA 
składa Włocławskie Stowarzyszenie 

Lekarzy Stomatologów

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 25 lutego 2018 r. 

zmarła Pani Doktor

Iraida Szarkowska
78 lat

Lekarz specjalista okulistyki z Torunia. Absolwentka rocznika 1963 
Wołgogradzkiej Państwowej AM.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 19 lutego 2018 r. 

zmarł Pan Doktor

Tadeusz Głowacki
88 lat

Emerytowany lekarz specjalista pediatrii z Grudziądza. 
Absolwent rocznika 1954 Akademii Medycznej w Krakowie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 4 marca 2018 r. 

zmarła Pani Doktor

Elżbieta Weyman
94 lat

Specjalistka pediatrii z Torunia. Absolwentka rocznika 1953 
Akademii Medycznej w Poznaniu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 25 lutego 2018 r. 

zmarła Pani Doktor

Maria Brożek
80 lat

Emerytowana lekarz ginekolog-położnik z Włocławka. 
Absolwentka rocznika 1961 Akademii Medycznej w Poznaniu.
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W Volvo wiemy, że Twój kolejny samochód nie może być po prostu następnym autem. 
Dlatego w Volvo Selekt mamy tylko używane Volvo, którym bezgranicznie ufamy i wiemy,  

że Cię nie zawiodą. Sprawdziliśmy je w każdy możliwy sposób  
i znaleźliśmy godnego następcę Twojego samochodu.

 
W ofercie Volvo Selekt znajdziesz używane modele nie starsze niż 7-letnie  

i z przebiegiem mniejszym niż 150 000 km. Dodatkowo dajemy Ci usługę Volvo Assistance, 
gwarancję albo roczne ubezpieczenie kosztów naprawy bez ograniczeń przebiegu oraz możliwość 

wymiany w ciągu 30 dni albo do 1500 przejechanych kilometrów.
 

 Przed tym, zanim Volvo znajdzie się w naszej ofercie, sprawdzamy  
ponad 100 jego najważniejszych elementów i podzespołów.

www.volvo-selekt.pl

tel. 52 33 907 00
tel. 56 66 000 66

ul. Fordońska 307, 85-766 Bydgoszcz
ul. Szosa Lubicka 15, 87-100 Toruń

NORDIC MOTOR Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Volvo

www.nordicmotor.dealervolvo.pl


