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Komunikaty

Uprzejmie informujemy, 
że 1 kwietnia 2011 rozpoczęła się rekrutacja na kursy specjalizacyjne

„Zdrowie Publiczne” w ramach projektu 
„Pro Doctore 2 – Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim”. 

Nr projektu WND – POKL. 08.01.01-24-185/10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kursach mogą uczestniczyć lekarze i lekarze dentyści zamieszkali i zatrudnieni na terenie 
województwa śląskiego. Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest zatrudnienie na zasadzie umowy 

o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
Kursy są bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:
BIURO PROJEKTU:

Śląska Izba Lekarska, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
tel.: (32) 203 65 47 wew. 321, 322 tel. kom. +48 694 659 061, fax: (32) 352 06 38

e-mail: prodoctore@izba-lekarska.org.pl www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore
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31 marca odbył się XXXI Okręgowy Zjazd 
Lekarzy. Jeszcze raz dziękuję za aktyw-
ność Delegatom, Koleżankom i  Kolegom 
pracującym w  Prezydium Zjazdu i  komi-
sjach zjazdowych.

Po raz pierwszy w  historii naszej izby 
lekarskiej mieliśmy zaszczyt wręczyć 
w jednym dniu aż tyle wyróżnień, medali 
i  odznaczeń. To świadectwo niezwykłe-
go zaangażowania wielu lekarzy i  leka-
rzy dentystów w  realizację lekarskiego 
powołania, a  także w  działania na rzecz 
umacniania naszego zawodowego sa-
morządu. Serdecznie gratuluję i dziękuję 
Wam wszystkim! Szczególne chwile wzru-
szenia przeżyliśmy podczas wręczania na-
szych najwyższych izbowych wyróżnień 
„Wawrzynów Lekarskich” Profesorom: 
Andrzejowi Łępkowskiemu i  Szczepano-
wi Łukasiewiczowi. Prof. Łukasiewicz po-
dziękował nam za „objaw pamięci, który 
trudno przeżyć bez głębokich emocji”. 
„Wawrzyn Lekarski” to rzeczywiście wyraz 
naszej pamięci o Mistrzach, ale też dzięki 
Nim, bardzo ważne przypomnienie, czym 
jest medycyna i kim jest Lekarz. Przyjmuję 
to jako nasz kolejny głos w walce o god-
ność chorego, który nie może być tylko 
„podmiotem usług świadczeniodawcy”. 
Lekarz niesie pomoc, ratuje zdrowie i ży-
cie, a to nieodłącznie wiąże się z najwyż-
szą postawą etyczną.
Tego uczą nasi Mistrzowie i  warto na-
prawdę o tym pamiętać i przypominać.

W  dniu zakończenia Zjazdu z  wielkim 

smutkiem dowiedzieliśmy się, że nie bę-
dzie już wśród nas Profesora Kornela Gi-
bińskiego. To On nam zawsze przypomi-
nał, jak ważna jest rozmowa z pacjentem, 
empatia, jak kojący dotyk ręki może być 
czasem ważniejszy, jak mawiał, „od tych 
aparatów”, które mają pomóc, ale nie wy-
ręczyć lekarza. Dziś szczególnie, wobec 
lansowania wątpliwych wartości i natręt-
nej często autopromocji tych, którzy nie 
reprezentują sobą nic szczególnego, ude-
rzająca skromność i pokora Profesora po-
winna być dla nas przykładem.

Podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy dys-
kutowaliśmy nad wieloma problemami, 
o  czym na dalszych stronach biuletynu. 
Nadal toczymy bój o usunięcie dyskry-
minujących kar związanych z  wypisy-
waniem recept, tym razem z indywidu-
alnych umów, a  także o  oparcie prawa 
do refundacji na  wskazaniach wynika-
jących z  aktualnej wiedzy medycznej, 
a nie tylko na wskazaniach rejestracyj-
nych. Na przełomie roku wygraliśmy 
bitwę dotyczącą ustawy refundacyjnej, 
m.in. dzięki solidarnej postawie więk-
szości z nas. Przed nami kolejne starcia, 
wierzę, iż nie braknie nam determinacji.

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na 
Apel nr 1 Zjazdu, którego projekt zgłosił 
w imieniu młodych lekarzy, Kol. Rafał Soł-
tysek. Delegaci Zjazdu zwracają się w nim 
do Koleżanek i  Kolegów o  rozwagę przy 
zawieraniu umów cywilno-prawnych, 
apelują, by w  przemyślany podejmowa-

li zatrudnienie, zwłaszcza w  kilku miej-
scach. Wielu z nas pracuje bowiem ponad 
siły, by osiągnąć godny poziom wynagro-
dzenia. To niepokojące zjawisko dotyczy 
nie tylko lekarzy z  wieloletnim doświad-
czeniem, ale także młodych, dopiero za-
czynających pracę. Naszą samorządową 
wskazówką jest, by w  negocjacjach pła-
cowych dążyć do osiągnięcia satysfakcjo-
nującego wynagrodzenia w  ramach jed-
nego, a  nie wielu etatów. Będziemy o  to 
nadal walczyć i nadal wspomagać lekarzy, 
ale decyzję każdy podejmuje sam.

Cieszą nas bardzo sportowe sukcesy na-
szych Koleżanek i  Kolegów. Jesteśmy po 
XII Mistrzostwach Polski Lekarzy w  Siat-
kówce Halowej, których byliśmy po raz 
pierwszy gospodarzami. Dziękujemy 
za medalową pozycję reprezentacji Ślą-
skiej Izby Lekarskiej, a  Organizatorom 
z  Kol. Przemysławem Rosakiem na czele, 
za wspaniałe przygotowanie zawodów! 
Przed nami, jeszcze w maju XI Mistrzostwa 
Lekarzy w Szachach, a w czerwcu XXII Mi-
strzostwa Polski Lekarzy w  Tenisie Ziem-
nym. Życzę, by sportowa atmosfera i duch 
fair play nadal były wyznacznikiem posta-
wy naszych sportowców, a słowa kapitana 
drużyny „Medyka Zabrze” Kol. Damiana 
Kaweckiego: „nigdy nie gramy na remis! 
„bierzemy sobie głęboko do serca. 
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„A w maju zwykłem jeździć, szanowni panowie, na przedniej plat-
formie tramwaju!” – ten manifest Skamandryty (Julian Tuwim „Do 
krytyków”) był tylko pretekstem do refleksji nad koncepcją sztu-
ki i życia. Wyraża jednak ochotę do szaleństw, na które najlepszy 
czas właśnie teraz, w maju, nadchodzi.

W  kalendarzu rzymskim miesiąc ten ma nazwę od bogini Mai, 
matki Merkurego. A  „maić” znaczy „stroić”. Dlatego Zielone 
Świątki, czyli Zesłanie Ducha Św. w  tradycji ludowej (w  tym 
roku – 27 maja) poświęcone były tajemniczym duchom, zwią-
zanym z księżycem i z wodą, a święto wymagało umajenia do-
mów. Ścinano młode brzozy, ozdabiano nimi domy i  obejścia, 
chłopcy wdrapywali się na tzw. maja, czyli wbity w ziemię pal, na 
szczycie którego znajdowała się kiełbasa i  flaszka wódki. Usta-
wa o wychowaniu w trzeźwości widać wtedy nie istniała. Za to 
były „majówki”, także w  szkołach. Jak podaje Zygmunt Gloger 
(1845-1910) w „Encyklopedii staropolskiej” wyd. w  1900 r.: „szli 
zwykle do jakiegoś dworu, gdzie gościnny szlachcic, wcześnie o tem 
uprzedzony, częstował wszystkich radośnie: mleczywem, pieroga-
mi, piwem i piernikami domowymi. Niektórzy panowie polscy za-
pisywali całe folwarki, żeby młodzież szkolna miała się gdzie bawić 
i czem poczęstowaną być podczas majówki. Gra w piłkę, bieganie 
do mety, huśtawka, przebieranie się za żołnierzy, sprawiały radość 
powszechną.”

Maj to najlepszy miesiąc na przygotowanie likieru z tataraku. Po-
trzeba tylko ok. 4 łuty kłączy tataraku, 4 łuty goździków, 2 mło-
dych zielonych listków tataraku i tego, co zawsze. Lucyna Ćwier-
czakiewiczowa już w  1885 r. polecała z  kolei suche konfitury 
z tataraku, którego korzenie „kopią się w końcu maja”, robi się je 
przez trzy dni, po drodze rozwieszając całe wianki na gałązkach 
ciernia (ważne!), ale warto. Przypominam: 1 łut to jest 12,67 g, 
a 1 funt ma 32 łuty.

1 Maja – Międzynarodowe Święto Pracy. Nie zobaczyliśmy już 
transparentów z napisami „Rozwój gospodarki żywnościowej – 
sprawą całego narodu”, ale dumę ze swojej uczciwej i  rzetelnej 
pracy poodczuwaliśmy.

Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju
3 Maja przypominamy – nie tylko w  tym dniu – naszą pierw-
szą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej 
z 1787 r.) nowoczesną, spisaną Konstytucję. W 1946 r. po demon-
stracjach antykomunistycznych Święto 3 Maja już nie było ob-
chodzone, a w styczniu 1951 r. zostało oficjalnie zdelegalizowa-
ne przez władze.

 
„Witaj majowa jutrzenko, 

Świeć naszej polskiej krainie, 
Uczcimy ciebie piosenką, 

Która w całej Polsce słynie”
(„Mazurek Trzeciego Maja”, Rajnold Suchodolski, 1831 r.)

26 maja – Dzień Matki. „Jak Ty mnie hołubisz, odkąd mnie zro-
dziłaś, tak ja pragnę bardzo, byś szczęśliwą była!” – wierszyków 
i  wierszy dla Mam jest tyle, ile życzeń w  tym dniu składanych. 
Nie zapominamy o wszystkich Mamach – lekarkach. Dzień Matki 
przypada w sobotę, może będzie więcej czasu na zachwyt nad 
wymalowaną laurką z serduszkiem?

W  maju, jak co roku, Ewa Bem nas informuje, że „księżniczka 
Anna spadła z konia” i to dziwi, bo Jej Wysokość jeździ przecież 
wspaniale. To pewnie robota „kolegi Maja”, który właśnie przy-
był. W maju nawet „w zimnych draniach już cieplejsza krąży krew” 
– Agnieszka Osiecka wiedziała, co pisze. Podobnie jak Adam 
Asnyk, który widział to bardziej sentymentalnie:  „Słonko majowe 
ze snu już wstaje. We mgłach różowe wyzłaca gaje”. Tylko Jeremi 
Przybora się zarzekał: „Nie, nie pójdę ja tej wiośnie na rękę, serce 
w żadną mi nie wrośnie panienkę”, ale tylko dlatego, że zakochał 
się zimą, już wcześniej.

Na wszelki wypadek nie chowamy jeszcze sanek. „Do Św. Ducha – 
nie zdejmuj kożucha!” – przypomina mądrość ludowa.
„Kto się akurat w maju urodzi, temu zwykle dobrze się po-
wodzi”. Wszystkim, nie tylko urodzonym w maju Czytelnikom, 
życzymy powodzenia, pogodnych, ciepłych, pachnących marze-
niami i wiosną majowych dni. 

Grażyna Ogrodowska

Święta polskie
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Tegoroczny zjazd delegatów Śląskiej Izby Lekarskiej miał bardzo 
uroczystą oprawę. Czterdziestu trzech lekarzy w uznaniu zasług 
i  swojego wkładu w rozwój ochrony zdrowia w naszym regio-
nie odebrało odznaczenia państwowe i samorządowe. Ponadto 
wręczono dwa „Wawrzyny Lekarskie”, najwyższe izbowe wyróż-
nienia, którymi zostali uhonorowani wybitni śląscy lekarze, pro-
fesorowie Andrzej Łępkowski i Szczepan Łukasiewicz.

 Postanowienia Zjazdu
XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy odbył się 31 marca w Katowicach. 
Delegaci minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych Koleżanek i Ko-
legów, lekarzy i  lekarzy dentystów, którzy odeszli w minionym 
roku.
Po przyjęciu sprawozdań, udzieleniu absolutorium Okręgowej 
Radzie Lekarskiej i  zatwierdzeniu budżetu izby na 2012 rok, 
podjęli dyskusję na temat problemów wynikających z aktualnej 
sytuacji w  ochronie zdrowia. Zjazd zajął się przede wszystkim 
zagadnieniami związanymi z  umowami na leki refundowane, 
a w szczególności w dalszym ciągu zawartymi w nich zapisami, 
pozwalającymi na nakładanie na lekarzy kar z powodu błędnie 
wystawionych recept. Omawiano również temat zbyt małej licz-
by miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydenckim, a także pro-
blematykę różnych form zatrudnienia, norm czasu pracy oraz 
kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Delegaci wystosowali kilka apeli, w tym adresowany do wszyst-
kich, którzy mają podpisane umowy z NFZ na udzielanie świad-
czeń zdrowotnych, aby wystąpili do NFZ z pisemnym wnioskiem 
o zmianę warunków umowy, polegającą na wykreśleniu z niej 
zapisów dotyczących kar. Śląscy delegaci, kierując się potrzebą 
ochrony interesów swoich członków, wyrazili poparcie dla re-
komendowanych przez Naczelną Radę Lekarską działań, które 
mają na celu doprowadzenie do zmiany kwestionowanych po-
stanowień tych umów w części dotyczącej kar umownych.
Zjazd zaapelował również do Ministra Zdrowia o  zwiększenie 
liczby miejsc rezydenckich, a  także o  to, aby w  powstających 
przepisach dotyczących specjalizacji i  umiejętności z  zakresu 
węższych dziedzin medycyny, zostały umieszczone zabezpie-
czenia przed nieuzasadnionymi barierami stawianymi przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi tu m.in. o wymaganie certyfi-
katów, których brak ogranicza możliwość pracy lekarzy i lekarzy 
dentystów oraz utrudnia pacjentom dostęp do określonych 
świadczeń zdrowotnych.

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy 
w Katowicach

 Działalność ORL w 2011 r.
W  pierwszej części Zjazdu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Katowicach Jacek Kozakiewicz, podsumował miniony rok 
działalności samorządu. W swoim wystąpieniu prezes szczegól-
nie podkreślał konieczność dalszej obrony godności zawodu 
lekarzy i lekarzy dentystów, walki o ich godziwe warunki pracy 
oraz wynagradzania. Wyrażał także sprzeciw wobec obarczania 
lekarzy coraz większą odpowiedzialnością, przy braku właści-
wych warunków dla wykonywania zawodu. 
– Lekarze powinni leczyć zgodnie ze swoją wiedzą, doświadcze-
niem i sumieniem. Przygotowanie polskich lekarzy do wykonywa-
nia zawodu nie odbiega od wiedzy i doświadczenia lekarzy wyko-
nujących swój zawód w innych krajach europejskich. Kształtowanie 
przyszłości naszego regionu nie może odbywać się w oderwaniu od 
tradycji i dorobku naszych przeszłych pokoleń, w oparciu o sztucz-
ne i wymyślone przy biurkach algorytmy – mówił prezes.

Według sprawozdania Komisji Mandatowej w Zjeździe 
uczestniczyło 175 delegatów, a tym samym frekwencja 
wyniosła 63,4%.

PREZYDIUM ZJAZDU:
przewodniczący: doc. Jarosław Markowski, zastępcy 
przewodniczącego: dr Jan Cieślicki, dr Rafał Kiełkowski, 
sekretarz: dr Bartłomiej Kiszka, zastępcy sekretarza: 
dr Marek Gmerczyński, dr Zenon Cholewa, dr Urszula 
Zimoń, dr Dariusz Dobosz

KOMISJA MANDATOWA:
przewodniczący: dr Tadeusz Dragan
członkowie komisji: dr Adam Blecharz, dr Janusz Heyda

KOMISJA REGULAMINOWA:
przewodniczący: dr Wojciech Marquardt
członkowie komisji: prof. Stefan Pojda, dr Danuta Kor-
niak, dr Stefan Stencel

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW:
przewodniczący: dr Janusz Milejski
członkowie komisji: dr Grażyna Sobol, dr Rafał Sołtysek, 
dr Anna Gruenpeter, dr Paweł Gucze, dr Ewa Paszek

Obrady.

Prezydium Zjazdu: od lewej: dr dr Bartłomiej Kiszka, Jan Cieślicki, 
Jarosław Markowski, Rafał Kiełkowski.
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Następnie przypomniał liczne stanowiska ORL i  podejmowane 
przez samorząd działania, w tym te związane z dyskryminującym 
nasze województwo podziałem środków z funduszu zapasowe-
go NFZ. O tej sprawie, w specjalnych w tym celu wystosowanych 
listach, zostali poinformowani wszyscy śląscy parlamentarzyści. 
Z inicjatywy prezesa zwołana została również konferencja praso-
wa z udziałem przedstawicieli samorządu pielęgniarskiego i ap-
tekarskiego, organizacji związkowych oraz dyrektorów szpitali. 
Hasłem spotkania było „NIE – dla dyskryminacji pacjentów ze 
Śląska”. Wśród najważniejszych faktów przedstawionych wów-
czas licznie przybyłym mediom znalazły się również i takie: „Dla 
województwa mazowieckiego, gdzie liczba osób ubezpieczo-
nych jest o 14,3% wyższa niż w woj. śląskim, na 2012 rok zapla-
nowano o  22,5% więcej środków finansowych, niż dla naszego 
regionu” oraz „Śląski oddział NFZ prowadzi najwięcej w  Polsce 

spraw sądowych dotyczących niezapłaconych świadczeń [dane 
2010 r.]. Dodajmy, że jednocześnie kwota roszczeń jest najwyższa 
w kraju i stanowi 1/5 ogólnej sumy roszczeń przeciw NFZ”. 

W  swoim wystąpieniu prezes Kozakiewicz omówił w  wielkim 
skrócie również wydarzenia związane z  trwającą na przełomie 
roku akcją „pieczątkową”. Podkreślił ogromną rolę współpracy, 
jaka miała miejsce na Śląsku między izbami lekarską i aptekarską 
oraz „Porozumieniem Zielonogórskim”. 
– Na taką konsolidację środowisk medycznych w  naszym woje-
wództwie patrzono z podziwem. Dzięki niej nasz solidarny głos był 
dobrze słyszany i  pozytywnie oceniany na forum krajowym – po-
wiedział prezes.
Przypomniał również trudne rozmowy, jakie miały miejsce w Mi-
nisterstwie Zdrowia w nocy z 4 na 5 stycznia, gdy stojąc na czele 
powołanego (16.12.11 r.) przez Naczelną Radę Lekarską Zespołu, 
podpisywał z  ministrem Bartoszem Arłukowiczem i  prezesem 
NFZ Jackiem Paszkiewiczem komunikat, zapowiadający rychłą 
zmianę dyskryminującej lekarzy ustawy.

Przedstawiając sukcesy samorządu, prezes Jacek Kozakiewicz 
podkreślił ważną rolę Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego, 
która stale poszerza swą ofertę kierowaną do lekarzy. W  ostat-
nim roku komisja zorganizowała dla lekarzy i lekarzy dentystów 
58 kursów i konferencji o  różnej tematyce, które w  sumie dały 
uczestnikom możliwość zdobycia 310 punktów edukacyjnych. 
Z oferty szkoleniowej ŚIL skorzystało 4499 członków samorządu, 
tj. o ponad tysiąc więcej niż w 2010 roku.
Ponadto w ubiegłym roku przy pomocy Śląskiej Izby Lekarskiej 
Śląski Uniwersytet Medyczny uzyskał akredytację z Centrum Me-
dycznego Kształcenia Podyplomowego na prowadzenie kursu 
atestacyjnego z chorób wewnętrznych. 
– Dzięki temu kurs odbędzie się w naszej siedzibie w „Domu Lekarza” 
w Katowicach a nie w Warszawie, jak miało to miejsce dotychczas. 
Z tego co wiem, jesteśmy pierwszymi, którym udało się przełamać 
monopol CMKP na organizację tego rodzaju kursów – podkreślił 
prezes.

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy 
w Katowicach

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

z dnia 31 marca 2012 r.
do Kolegów Lekarzy o rozwagę przy zawieraniu umów cywilno-prawnych

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach zwraca się do Kolegów Lekarzy, aby rozważnie 
zgadzali się na podpisywanie umów cywilno-prawnych, klauzuli „opt out” oraz w sposób przemyślany podejmo-
wali pracę w wielu miejscach zatrudnienia. Z niepokojem obserwujemy, że wielu z lekarzy pracuje ponad miarę, by 
osiągnąć godny poziom wynagrodzenia.
Często niewłaściwie skonstruowane umowy niosą za sobą poważną odpowiedzialność prawną i finansową, pozba-
wiając jednocześnie lekarza świadczeń socjalnych (w tym m.in. prawa do zasiłku chorobowego czy urlopu wypo-
czynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego i opiekuńczego). Należy podkreślić, że w negocjacjach płacowych 
lekarz powinien dążyć do osiągnięcia satysfakcjonującego wynagrodzenia w ramach jednego a nie wielu etatów. 
Jednocześnie zwracamy uwagę na funkcjonowanie na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej opracowanej 
wzorcowej umowy.

Sekretarz
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka

Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Jarosław Markowski

APEL nr 1

ciąg dalszy ze str. 3
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 Jednym z gości Zjazdu był dr Andrzej Wojnar, wiceprezes ORL we 
Wrocławiu, który podkreślał znaczenie dobrej współpracy między 
Śląską i Dolnośląską Izbą Lekarską. Na zdjęciu wraz z prezesem ORL 
Jackiem Kozakiewiczem. 
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XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

z dnia 31 marca 2012 r.

w sprawie zmiany warunków umowy świadczeniodawców z NFZ
W związku z tym, że kary umowne nakładane na świadczeniodawców przez NFZ m.in. za błędy przy wypisywaniu recept refun-
dowanych, znajdują swoje oparcie w wadliwych podstawach prawnych, XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej 
w Katowicach apeluje do wszystkich świadczeniodawców, którzy mają podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdro-
wotnych, aby wystąpili do NFZ z pisemnym wnioskiem o zmianę warunków umowy, polegającą na wykreśleniu z niej zapisów 
dotyczących tych kar.

Zjazd rekomenduje następujący tryb postępowania:
– wnioski należy składać za pośrednictwem Biura ŚIL w terminie, który zostanie podany w specjalnym komunikacie na stronie 
internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej,
– zachować formę i treść wniosków zgodnie z wzorem, jaki zamieszczony zostanie na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.

UZASADNIENIE

Zapisy o karach umownych, jakie znajdują się w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych, podpisywanych przez NFZ 
ze świadczeniodawcami, dotyczą m.in. kar za „błędy” przy wypisywaniu recept, są umieszczane na podstawie przepisów za-
wartych w §29-31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponieważ treść tych przepisów przekracza ustawowe upoważnienie, przepisy należy 
uznać za niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zobowiązany przez ostatni Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Lekarzy, złożył niedawno odpowiedni wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.
W związku z powyższym, z uwagi na wadliwość podstawy prawnej „kar umownych”, uzasadnionym jest wniosek świadczenio-
dawców o usunięcie zapisów o „karach umownych” z umów podpisywanych przez NFZ.
Zgodnie z §43 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: „Każda ze stron umowy może w uzasadnionych przypadkach wnioskować na piśmie 
o zmianę warunków umowy”. Zgodnie z §43 ust. 2 ww. załącznika w przypadku złożenia takiego wniosku – „strony nie później 
niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych warunków umowy, chyba, że 
strona umowy, do której skierowano wniosek, nie wyrazi zgody na zmianę warunków umowy i uzasadni swoje stanowisko na 
piśmie”. Wykreślenie wadliwych zapisów o karach umownych dla świadczeniodawców jest tym bardziej konieczne, że podobne 
kary nakładane za „błędy przy wypisywaniu recept refundowanych” – w odniesieniu do ogółu lekarzy – zostały uchylone przez 
Sejm w wyniku nowelizacji ustawy o refundacji leków, która nastąpiła po pamiętnej akcji pieczątkowej lekarzy.

Sekretarz
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka

Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Jarosław Markowski

APEL nr 4

Śląska Akademia Medyczna 
Absolwenci 1962

(lekarski 1955-1962, 
stomatologia 1956-1962)

W związku z odnową dyplomu po 50 latach, prosimy absolwentów 
wydziału lekarskiego i oddziału stomatologii o zarejestrowanie się 

w Dziekanacie Wydziału Zabrzańskiego u Pani Julity Prabuckiej, 
do dnia 30 czerwca 2012 roku.

adres Dziekanatu: 41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2
telefon:  32 370-52-66, e-mail: kkpzabrze@sum.edu.pl

o terminie i programie uroczystości powiadomimy
indywidualnie każdego zarejestrowanego

XXII Mistrzostwa 
Polski Lekarzy 

w Tenisie 
Ziemnym

MERCEDES CUP
Zabrze 07-10.06.2012

Korty Klubu Sportowego 
Mostostal Zabrze
tel. 32/271 48 13; 
fax 32/271 10 65;

www.klubmostostal.pl
kontakt: Wojtek Wawrzy-

nek kom. 601 430 032
Ela Wawrzynek 

kom. 604 970 731

Stowarzyszenie Wychowanków ŚAM
Maria Gajecka-Bożek

 Zyga Wawrzynek
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Wraz z Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Uniwersytetem Medycz-
nym, samorząd lekarski jest również współorganizatorem stu-
diów podyplomowych dla lekarzy o tematyce „Prawo w ochronie 
zdrowia”. Przedstawiając delegatom osiągnięcia minionego roku, 
prezes Kozakiewicz wiele uwagi poświęcił także uzyskaniu przez 
„Fundację Lekarzom Seniorom” statusu organizacji pożytku pu-
blicznego i  akcji promującej ideę przekazania 1% podatku do-
chodowego na jej rzecz, a także wynajęciu Domu Lekarza Senio-
ra firmie „Jesienna Róża” i otwarciu jego podwoi dla pierwszych 
pensjonariuszy. Omawiając tegoroczne plany dotyczące inwe-
stycji w „Domu Lekarza”, prezes poinformował o projekcie oświe-
tlenia jego fasady, współfinansowanym przez PZU oraz o końcu 
formalności związanych z  budową parkingu i  rozpoczęciu od 
czerwca br. jego budowy.

 Wyróżnienia i medale
W  trakcie tegorocznego Zjazdu do grona znakomitości wyróż-
nionych „Wawrzynem Lekarskim” dołączyli dwaj wybitni śląscy le-
karze, nauczyciele i mistrzowie wielu lekarskich pokoleń: prof. dr 
hab. n. med. Andrzej Łępkowski oraz prof. dr hab. n. med. Szcze-
pan Łukasiewicz.
W  imieniu prezydenta Rzeczypospolitej, wicewojewoda śląski 
Piotr Spyra wręczył zasłużonym lekarzom liczne odznaczenia 
państwowe, a Andrzej Gościniak przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego”. Prezes ORL Jacek Kozakiewicz został laureatem 
„Medalu im. dr. Józefa Rostka”, najwyższego wyróżnienia Śląskie-
go Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, który otrzymał 
z rąk Jerzego Dosiaka, członka Zarządu Głównego i przewodni-
czącego O/Katowice PTL.
Na forum Zjazdu prezes ORL wraz z Tadeuszem Urbanem – Okrę-
gowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Stefanem 
Stenclem – przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego, 
uhonorowali Złotą i Srebrnymi odznakami „Zasłużony dla Lekarzy 
Pro Medico” lekarzy i lekarzy dentystów, którzy szczególnie aktyw-
nie angażują się w prace na rzecz śląskiego samorządu (nazwiska 
wszystkich laureatów drukujemy na kolejnych stronach pisma).

 Goście
Wśród licznie przybyłych gości Zjazdu znaleźli się m.in.: Piotr 
Spyra – wicewojewoda śląski, Andrzej Gościniak – prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, dr Maciej Ha-
mankiewicz – prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Michał Luty 
– wiceprezydent Katowic, Zbigniew Szaleniec – wiceprezy-
dent Sosnowca, Mariusz Wołosz – wiceprezydent Bytomia, 
ks.  Krzysztof Tabath – Archidiecezjalny Duszpasterz Służby 
Zdrowia i Chorych, prof. Wanda Romaniuk – prorektor ds. stu-
diów i  studentów, prof.  Jan Duława – prorektor ds. nauki, dr 
Andrzej Wojnar – wiceprezes ORL we Wrocławiu, dr Mariola 
Bartusek – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Po-
łożnych, dr Piotr Brukiewicz – prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, 
adw. Jerzy Pinior – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, 
dr Elżbieta Rabsztyn – wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów 
Laboratoryjnych, dr Jerzy Dosiak – członek Zarządu Głównego 
i  przewodniczący O/Katowice PTL, Lidia Kwiecińska-Bożek – 
wiceprezes O/Śląskiego STOMOZ, Dorota Suchy – wicedyrek-
tor ŚOW NFZ, Małgorzata Ziółkowska – dyrektor TU Inter Pol-
ska w Katowicach, dr Anna Rusek – przewodnicząca Śląskiego 
Związku Pracodawców SP ZOZ, dr Artur Szymura – przewodni-
czący Zarządu Regionu Śląskiego Związku Zawodowego Aneste-
zjologów, Mieczysław Urgacz – przewodniczący Śląskiej Rady 
Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników 
Ochrony Zdrowia, dr Maciej Niwiński – przewodniczący Zarzą-
du Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy, dr Mariusz Wójtowicz – przewodniczący Związku Pra-
codawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Porozu-
mienia Zielonogórskiego.
Przybyli również przewodniczący śląskich oddziałów towarzystw 
naukowych: Chorób Płuc – doc. Andrzej Krzywiecki, Endokry-
nologicznego – prof. Bogdan Marek, Okulistycznego – prof. Ma-
ria Formińska-Kapuścik, Ortopedycznego i Traumatologiczne-
go – dr Marek Hawranek, Otorynolaryngologów – Chirurgów 
Głowy i Szyi – doc. Jarosław Markowski, Patologów – doc. Da-
riusz Lange, Pediatrycznego – prof. Halina Woś, Medycyny Pra-
cy – dr Ryszard Szozda. 

Anna Zadora-Świderek

Sekretarz
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka

Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Jarosław Markowski

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012 r.

w sprawie zaległych składek członkowskich
XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach negatywnie ocenia uchylanie się lekarzy i lekarzy 
dentystów od terminowego płacenia składek członkowskich. Przedstawione przez Okręgową Radę Lekarską dane 
o  składkach za okres 2009-2011 świadczą o  pilnej potrzebie wprowadzenia dodatkowych skutecznych rozwiązań 
pozwalających zminimalizować zjawisko notorycznego niewypełniania obowiązku opłacania składki członkowskiej 
przez niektórych członków samorządu lekarskiego. Dotyczy to w szczególności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy 
czasowo wyjechali z Polski. W stosunku do tych osób prowadzenie sformalizowanych, kosztownych i długotrwałych 
procedur przewidzianych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest na ogół nieefektywne.
Do czasu wprowadzenia oczekiwanych zmian systemowych Zjazd zaleca Okręgowej Radzie Lekarskiej, aby:
a) w sposób zdecydowany podejmować wszelkie dostępne, wielokierunkowe działania mające na celu wyegzekwo-
wanie od członków Śląskiej Izby Lekarskiej zaległych składek członkowskich,
b) członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zalegającym notorycznie z opłacaniem składek członkowskich, nie udzielać ja-
kichkolwiek świadczeń finansowanych i administracyjnych w całości lub części ze środków Śląskiej Izby Lekarskiej.

UCHWAŁA NR 13/2012
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XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy...
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Profesor dr hab. n. med. 
Andrzej Łępkowski
Urodził się w  Nowym Sączu, swoje ży-
cie zawodowe związał jednak z  Górnym 
Śląskiem. Od kwietnia 1952 roku aż do 
przejścia na emeryturę we wrześniu 
1992  roku Pan Profesor pracował w  kli-
nicznych ośrodkach akademickich, orga-
nizując m.in. III Katedrę i  Klinikę Laryngo-
logii w  Katowicach-Ochojcu. Po przejściu 
na emeryturę pracował jeszcze wiele lat 
w  Poradni Laryngologicznej w  Szpitalu 
Klinicznym nr 7 w Katowicach, służąc radą 
i  olbrzymim doświadczeniem młodszym 
koleżankom i  kolegom. Jest honorowym 
członkiem Polskiego Towarzystwa Otory-
nolaryngologów, Chirurgów Głowy i  Szyi. 
Należał do Polskiego Towarzystwa Aku-
stycznego oraz Sekcji Akustycznej PAN. 
Profesor był promotorem 12 przewodów 
doktorskich. W kwietniu 1988 roku, uchwa-
łą Rady Państwa, uzyskał tytuł profesora 
nadzwyczajnego. W  dorobku naukowym 
Profesora znajdują się m.in. pionierskie 
prace dotyczące urazu akustycznego, sta-
nowiące podstawę aktualnych procedur 
diagnostyczno-orzeczniczych. Pomimo 
wielu tragicznych życiowych doświadczeń, 
zwłaszcza w  okresie II Wojny Światowej 
i bezpośrednio po niej, jest niestrudzonym 
Przewodnikiem w walce o zachowanie hu-
manistycznych wartości. Wielki miłośnik 
książek, tatrzańskich wędrówek, narciar-
stwa alpejskiego i tenisa.

Profesor dr hab. n. med. 
Szczepan Łukasiewicz
Specjalista z  zakresu chirurgii i  organiza-
cji ochrony zdrowia. Ukończył studia le-
karskie w  Łódzkiej Akademii Medycznej 
w 1952 roku. Od pięćdziesięciu lat pracuje 
na Śląsku, początkowo w szpitalach w Tar-
nowskich Górach i  Mysłowicach, następ-

nie przez 31 lat był ordynatorem Oddziału 
Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Tychach. Przez 14 lat 
pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego 
z zakresu chirurgii ogólnej. Prowadzi wykła-
dy na SUM i AWF w Katowicach. Honorowy 
członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
były przewodniczący Śląskiego Oddziału 
tego Towarzystwa. Członek Towarzystwa 
Medycyny Pracy, Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologicznego, Klubu Chirurgii 
Endokrynologicznej oraz Sekcji Krajowej 
Wideochirurgii. Jest powszechnie cenio-
nym humanistą i  erudytą, autorem lub 
współautorem 70 prac naukowych publi-
kowanych w kraju i za granicą. Odznaczo-
ny wieloma odznaczeniami państwowymi 
i  resortowymi. Autor książek: „Człowiek 
człowiekowi drogowskazem”, „Chirurgia 
i chirurg” oraz „Notatki osobiste”. W 2012 r. 
w  serii biblioteki historycznej Śląskiej Izby 
Lekarskiej wydano najnowszą książkę Pro-
fesora „Pożytki z filozofii”.

 ZŁOTA ODZNAKA ŚIL
„ZASŁUŻONY DLA LEKARZY
PRO MEDICO”

Dr n. med. Grzegorz Góral
Jest cenionym lekarzem pediatrą. W latach 
1988-2002 pełnił funkcję ordynatora Od-
działu Pediatrii w NZOZ Miejskim Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Żorach. Od roku 2002 
pełni funkcję ordynatora Oddziału Pediatrii 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
Nr 3 w Rybniku.
Aktywny działacz Okręgowej Rady Lekar-
skiej trzech kadencji. Członek prezydium 
ORL od 2009 roku. Przewodniczący Komisji 
Kultury ORL w Katowicach oraz członek Ko-
misji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji NIL, ani-
mator wielu form ich działalności, także na 
forum krajowym. Niezmiernie oddany dzia-
łalności dla dobra środowiska lekarskiego. 
Członek Okręgowej Komisji Wyborczej.

 SREBRNA ODZNAKA ŚIL
„ZASŁUŻONY DLA LEKARZY
PRO MEDICO”

Dr Ludmiła Dolczak
Studia medyczne ukończyła w 1990 r., spe-
cjalizację z zakresu chorób wewnętrznych 
uzyskała w 1998 r., a z onkologii klinicznej 
w 2004 r.
Działa na forum samorządu zawodowego 
od 1997 r. Delegat na Okręgowy Zjazd Le-
karzy III i VI kadencji, od 1997 r. nieprzerwa-
nie pełni funkcję zastępcy Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Znajduje się w  grupie rzeczników, którzy 
prowadzą największą ilość spraw interdy-
scyplinarnych, wymagających poruszania 
się w  tematyce zarówno medycznej, jak 
i  etycznej. Skutecznie dzieli obowiązki 
wynikające z  pracy zawodowej – pro-
wadzenia praktyki specjalistycznej, obo-
wiązków specjalisty onkologa i  internisty 
w  przychodni specjalistycznej i  starszego 
asystenta Oddziału Chorób Wewnętrznych 
z obowiązkami rzecznika odpowiedzialno-
ści zawodowej.

dr Rafał Kiełkowski
Jest cenionym lekarzem dentystą. W  la-
tach 1997-1999 pracował w  Zakładzie 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w  Rybniku, 
a  w  roku 2000 w  NZOZ w  Rybniku. Od 
2001 roku prowadzi praktykę lekarską.
Aktywny działacz Okręgowej Rady Le-
karskiej dwóch kadencji. Od 2009 roku 
członek prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej. Obecnie pełni funkcję przewodni-
czącego Komisji Prywatnych Praktyk. Jest 
członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej.
Niezmiernie oddany działalności dla dobra 
środowiska lekarskiego.

 Laureaci – odznaczenia ŚIL

Laureat „Wawrzynu Lekarskiego” 
prof. Andrzej Łępkowski.

Prof. Szczepan Łukasiewicz otrzymuje z rak prezesa ORL Jacka Kozakiewicza „Wawrzyn 
Lekarski”.
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Jest cenionym lekarzem internistą oraz kar-
diologiem. Od 1981 roku związany z Woje-
wódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 4 
w Bytomiu, gdzie obecnie zatrudniony jest 
na stanowisku starszego asystenta.
Aktywny działacz samorządu lekarskiego 
czterech kadencji. W latach 2005-2009 czło-
nek Okręgowego Sądu Lekarskiego. Nie-
zwykle oddany działalności dla dobra śro-
dowiska lekarskiego. Od 2009 roku członek 
Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgo-
wej Komisji Wyborczej. Doktor Milejski od 
2010 roku pełni funkcję przewodniczącego 
Delegatury w Bytomiu.
Od lipca 2011 roku pełni funkcję zastępcy 
prezesa Zarządu Fundacji „Lekarzom Se-
niorom”.

Dr Barbara Opalińska
Była delegatem na Okręgowy Zjazd Leka-
rzy 2 i 3 kadencji. Nieprzerwanie od 1993 r. 
pełni funkcję Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. Specjalista z zakresu ginekolo-
gii i położnictwa, od początku drogi zawo-
dowej związana z  Wielospecjalistycznym 
Szpitalem w  Jaworznie – Oddziałem Gine-
kologii i  Położnictwa. Od 1999 r. prowadzi 
prywatną praktykę specjalistyczną.
Swoje obowiązki wykonuje z  wyjątkowym 

zaangażowaniem. Znajduje się w  grupie 
rzeczników, którzy prowadzą największą 
ilość spraw. Ze względu na doświadczenie 
zawodowe podejmuje się prowadzenia 
spraw najtrudniejszych. Działania Pani Dok-
tor cechuje bardzo wysoki poziom profe-
sjonalizmu a  także skrupulatność. Bardzo 
chętnie dzieli się swoją wiedzą z kolegami 
rzecznikami.

Dr Andrzej Postek
Ceniony lekarz neurolog. Od 1979 roku 
związany z  Wojewódzkim Szpitalem Spe-
cjalistycznym Nr 4 w Bytomiu, gdzie obec-
nie zatrudniony jest na stanowisku starsze-
go asystenta. W latach 2008-2009 pracował 
w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Aktywny działacz Okręgowej Rady Lekar-
skiej trzech kadencji, wieloletni członek Ko-
misji ds. Etyki Lekarskiej. Od 2009 roku czło-
nek prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, 
w którym pełni funkcję sekretarza. Członek 
Okręgowej Komisji Wyborczej.
Niezmiernie oddany działalności dla dobra 
środowiska lekarskiego.

Dr n. med. Tadeusz Urban
Ceniony lekarz ginekolog i  położnik. Od 
1986 roku związany ze Szpitalem Specja-
listycznym nr 2 w  Bytomiu, gdzie obecnie 

pełni funkcję ordynatora Oddziału Gineko-
logii i Położnictwa.
Od 2001 roku delegat na Okręgowy Zjazd 
Lekarzy. W latach 2001-2009 pełnił funkcję 
Zastępcy OROZ, a  w  roku 2009 został wy-
brany na Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej.
Całkowicie oddany działalności dla dobra 
środowiska lekarskiego. Zaangażowany 
w  prowadzenie kształcenia podyplomo-
wego lekarzy i  lekarzy dentystów poprzez 
realizację wykładów zarówno w  zakresie 
kursów i  konferencji doskonalących, jak 
i  kształcenia specjalizacyjnego. Wykładow-
ca w  ramach studiów podyplomowych 
„Prawo w Ochronie Zdrowia”.

Dr n. med. Wiesław Więckowski
Pracuje w Sądzie Lekarskim od III kadencji 
jako sędzia. Jego obecność w  składzie ze-
społów orzekających w  sprawach pedia-
trycznych, jako pediatry jest bardzo istotna. 
Jest lekarzem bardzo zdyscyplinowanym, 
odpowiedzialnym, co zjednuje mu sympa-
tię kolegów. Wywiązuje się bardzo dobrze 
z  powierzonych mu obowiązków związa-
nych z  pracą w  Sądzie Lekarskim, bardzo 
chętnie dzieli się swoją wiedzą z kolegami. 

Laureaci – odznaczenia ŚIL 

 Laureaci – odznaczenia państwowe
 ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

Dr Jerzy Pabis
Studia medyczne ukończył w  1977 roku. 
Posiada specjalizację z  chirurgii ogólnej 
II stopnia, którą zdobył w 1993 roku.
Aktywnie uczestniczy w  życiu samorządu 
lekarskiego naszego regionu. Od 1997 roku 
do chwili obecnej jest członkiem Okręgo-
wej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej. 
W  ramach struktur samorządowych pełni 
funkcję przewodniczącego Komisji Sportu, 
a także jest członkiem Komisji Zdrowia Pu-
blicznego.
Pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Re-
publikanów, którego głównym celem jest 
integrowanie społeczności lokalnej w  każ-
dej dziedzinie (m.in. kultury, medycyny, 
prawa).
W  latach 1998-2002 pracował jako ławnik 
w  Sądzie Rejonowym w  Zabrzu, a  w  la-
tach 2006-2010 był radnym Rady Miejskiej 
w Zabrzu, pełniąc jednocześnie funkcję wi-
ceprzewodniczącego Rady. W  czasie spra-
wowania tej funkcji zostało zrealizowanych 
wiele inwestycji mających na celu poprawę 
wizerunku miasta. Rozbudowana została 
również infrastruktura miejska. Z inicjatywy 
radnych tej kadencji zmodernizowano szpi-
tale działające na terenie miasta. W tym też 
czasie podniesiono standard i  rozbudowa-
no miejskie obiekty użyteczności publicznej 
takie jak: stadion sportowy, Dom Muzyki 
i  Tańca, Filharmonia. Z  inicjatywy Doktora 

Pabisa podejmowanych jest wiele akcji ma-
jących na celu promowanie zdrowego try-
bu życia wśród społeczności.

Dr n. med. Jerzy Pieniążek
Studia medyczne ukończył w  roku 1971 
i  rozpoczął pracę w  Oddziale Neurochirur-
gii w  Szpitalu Górniczym w  Bytomiu. Od 
początku lat 90. ubiegłego wieku współ-
pracuje z  Kliniką Ortopedii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w  Zakopanem, kierowa-
ną przez prof. Daniela Zarzyckiego, gdzie 
wspólnie z tamtejszymi ortopedami wyko-
nuje do chwili obecnej najtrudniejsze ope-
racje rekonstrukcyjne kręgosłupa u  dzieci. 
Jednocześnie wyszkolił tamtejszy zespół 
w leczeniu operacyjnym skomplikowanych 
schorzeń szyjnego odcinka kręgosłupa 
i  rdzenia szyjnego. Jest współtwórcą czte-
rech systemów stabilizacyjnych kręgosłupa 
wprowadzonych w  warunkach klinicznych 
do leczenia chorych. Jest autorem i współ-
autorem ponad 112 prac naukowych opu-
blikowanych w  kraju i  za granicą, a  także 
ośmiu rozdziałów w wydawnictwach książ-
kowych. W  ostatnich dwóch latach wspól-
nie z  firmą Medical – LfC prowadzi prace 
naukowo-badawcze w  ramach „Programu 
Operacyjnego – Gospodarka Innowacyj-
na – Narodowa Strategia Spójności” finan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Aktywnie uczestniczy w  życiu samorządu 
lekarskiego naszego regionu. Od 1993 r. 
pełni funkcję zastępcy Okręgowego Rzecz-

nika Odpowiedzialności Zawodowej w ŚIL. 
Reprezentuje Śląską Izbę Lekarską w Radzie 
Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Jest również przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy. Od kilku lat jest doradcą prezyden-
ta miasta Bytomia ds. służby zdrowia.

 ZŁOTY MEDAL
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Dr n. med. Janusz Binkiewicz
Studia medyczne ukończył w  1965 roku. 
Ceniony specjalista w  województwie ślą-
skim. Posiada specjalizację z chirurgii ogól-
nej II  stopnia, którą zdobył w  1974  roku. 
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał 
w 1984 roku.
W  latach 1965-1971 był zatrudniony jako 
asystent w Szpitalu Powiatowym we Wscho-
wie. Od 1971 do 2008 roku związany z Wo-
jewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 
w Bytomiu, gdzie pełnił funkcję ordynatora 
na Oddziale Chirurgii Ogólnej. Przez 15 lat 
był również dyrektorem tegoż szpitala. Pod 
jego kierownictwem specjalizację uzyskało 
wielu młodych lekarzy.
Współautor wielu wystąpień i doniesień na-
ukowych na licznych konferencjach i  sym-
pozjach. Autor kilkunastu prac naukowych. 
Aktywnie uczestniczy w  działaniach Pol-
skiego Towarzystwa Chirurgów i Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
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Laureaci odznaczeń państwowych Złotego Krzyża Zasługi i Złotego Medalu za Długoletnią Służbę oraz prezes Jacek Kozakiewicz i Piotr 
Spyra, wicewojewoda śląski (w środku w drugim rzędzie).

W  pracy zawodowej reprezentuje wysoki 
poziom profesjonalizmu i  zaangażowania 
w podjętych działaniach. Cieszy się ogrom-
nym zaufaniem pacjentów oraz szacun-
kiem w środowisku lekarskim.
46 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr n. med. Andrzej Bluszcz
Studia medyczne ukończył w  1967 roku. 
Ceniony specjalista z  dziedziny otolaryn-
gologii II stopnia. Specjalizację uzyskał 
w 1975 roku, a tytuł doktora nauk medycz-
nych w 1985 roku.
Przez 21 lat związany z  Wojewódzkim 
Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w  Ryb-
niku, gdzie pełnił również funkcję ordy-
natora na Oddziale Otolaryngologii. Od 
1999 roku prowadzi specjalistyczną prak-
tykę lekarską. Przez całą swoją drogę za-
wodową współuczestniczył w  szkoleniu 
specjalizacyjnym wielu młodych lekarzy. 
Zaangażowany w  działalność Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego oraz Towarzy-
stwa Otolaryngologów.
Doktora Bluszcza cechuje silne poczucie 
odpowiedzialności, bardzo wysoki poziom 
profesjonalizmu, a  także skrupulatność 
w podejmowanych działaniach.
45 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Jerzy Borys
Studia medyczne ukończył w  1952  roku, 
specjalista z zakresu ortopedii i traumato-
logii od 1962 roku oraz medycyny przemy-
słowej I  stopnia od 1958 r. Od 1989  roku 
nieprzerwanie pełni funkcję zastępcy 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej w Katowicach, delegat I, II 
i III kadencji.
W latach 1954-1961 lekarz Oddziału Orto-
pedyczno-Urazowego Szpitala nr 4 w Kato-
wicach, w latach 1961-1966 dodatkowo za-
stępca ordynatora ww. oddziału, a od 1966 
nieprzerwanie do 1995  roku – ordynator 
Oddziału i dyrektor ww. szpitala. W latach 
1995-2001 lekarz specjalista w Przychodni 
„Unii Brackiej”. 
Do chwili obecnej pełni funkcję biegłego 

sądowego przy Sądzie Okręgowym w Ka-
towicach.
Znakomity nauczyciel wielu młodych leka-
rzy. Pod Jego kierownictwem specjalizację 
uzyskało 10 lekarzy.
W kontaktach osobistych i służbowych ce-
chuje Go silne poczucie odpowiedzialno-
ści i bardzo ceniona bezpośredniość, a tak-
że bardzo wysoki poziom kultury osobistej 
i skuteczność działań.
67 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Franciszek Chmielak
Studia medyczne ukończył w 1965 roku, ty-
tuł specjalisty z zakresu ortopedii i trauma-
tologii uzyskał w 1975 roku. Od 1989 roku 
nieprzerwanie pełni funkcję zastępcy 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej w Katowicach, delegat I, II, 
III i IV kadencji.
W okresie 1965-1975 starszy asystent Od-
działu Urazowo-Ortopedycznego Szpitala 
Górniczego Zabrze-Biskupice, w  latach 
1975-1980 zastępca ordynatora Oddziału 
Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Gór-
niczego w  Jastrzębiu Zdroju, a  w  okresie 
1980-2003 ordynator Oddziału Urazowo-
Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. 
Od 2003 roku lekarz specjalista poradni 
urazowo-ortopedycznych w  Katowicach 
i Mikołowie.
Znakomity nauczyciel wielu młodych leka-
rzy, zawsze służy pomocą i radą młodszym 
kolegom. Pod Jego kierownictwem specja-
lizację uzyskało 10 lekarzy.
Pomimo licznych obowiązków zawodo-
wych, doktor Franciszek Chmielak repre-
zentuje bardzo wysoki poziom profesjona-
lizmu i zaangażowania w podejmowanych 
działaniach.
47 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Andrzej Ficek
Studia medyczne ukończył w  1968 roku. 
Specjalista z  zakresu otolaryngologii od 
1975 roku.
Przez 39 lat związany ze Szpitalem Spe-

cjalistycznym Nr 1 w  Bytomiu, w  latach 
1997-2006 pełnił funkcję ordynatora Od-
działu Otolaryngologii, od 2008 roku jest 
zastępcą ordynatora. Współuczestniczył 
w  szkoleniu specjalizacyjnym wielu mło-
dych lekarzy. Aktywny członek Polskiego 
Towarzystwa Otolaryngologów.
Prezentuje wysoki poziom profesjonali-
zmu i pomimo licznych obowiązków zawo-
dowych jest bardzo zaangażowany w pra-
cę na rzecz samorządu lekarskiego.
Wyjątkowo lubiany, szanowany i podziwia-
ny przez środowisko lekarskie za bezcenny 
czas ofiarowany innym.
Zawsze znajduje czas dla chorych i potrze-
bujących, służy im radą i pomocą.
43 lata pracy w zawodzie lekarza.

Dr Paweł Gucze
Studia medyczne ukończył w  1979 roku. 
Posiada specjalizację ze stomatologii ogól-
nej I stopnia, którą zdobył w 1983 roku oraz 
z protetyki stomatologicznej II stopnia uzy-
skaną w 1987 roku.
Od 1998 roku prowadzi specjalistyczną 
praktykę lekarską. Aktywnie uczestniczy 
w  życiu społeczności lekarskiej naszego 
regionu. Od 1993 r. pełni funkcję sędziego 
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Śląskiej 
Izbie Lekarskiej, a  przez jedną kadencję 
w latach 2005-2009 był sędzią Naczelnego 
Sądu Lekarskiego w Warszawie. Od 1989 r. 
delegat na Okręgowy Zjazd Lekarski w Ka-
towicach. W  latach 2005-2013 delegat na 
Krajowy Zjazd Lekarzy.
Znakomity nauczyciel wielu młodych leka-
rzy, zawsze służy pomocą i radą młodszym 
kolegom. W  latach 1979-1987 zatrudnio-
ny w Poradni Rejonowej w Sosnowcu, od 
1987  r. zatrudniony w  Specjalistycznej 
Poradni Protetyki Stomatologicznej w So-
snowcu, a  w  latach 1987-2001 kierownik 
Pracowni i  Poradni Protetycznej w  So-
snowcu. Po likwidacji ww. ośrodka właści-
ciel Niepublicznego Stomatologicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej. W 1980 czło-
nek NSZZ „Solidarność”.
32 lata pracy w zawodzie lekarza.
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Studia medyczne ukończył w  1967 roku. 
Posiada specjalizację z  chorób wewnętrz-
nych II stopnia, którą zdobył w  1977 roku 
oraz od 2001 roku z hematologii II stopnia. 
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał 
w 1982 roku.
Przez 10 lat pełnił funkcję ordynatora na 
Oddziale Chorób Wewnętrznych w  Szpita-
lu Powiatowym w Pszczynie. Od 1999 roku 
prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską. 
Pod Jego kierownictwem specjalizację uzy-
skało ponad 10 lekarzy.
Długoletni działacz Komisji ds. Kultury Ślą-
skiej Izby Lekarskiej oraz Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Doktor Jarczok prezentuje wysoki poziom 
profesjonalizmu i  pomimo licznych obo-
wiązków zawodowych jest bardzo zaanga-
żowany w pracę na rzecz samorządu lekar-
skiego. Doskonały organizator, podejmuje 
wiele akcji na rzecz integracji społeczności 
lokalnej.
44 lata pracy w zawodzie lekarza.

Dr Eugeniusz Karczewski
Studia medyczne ukończył w 1970 roku. Od 
1974 roku specjalista w  dziedzinie chorób 
wewnętrznych, a  od 1980 roku specjalista 
reumatologii II stopnia.
Przez 26 lat związany ze Szpitalem Miejskim 
Nr 1 w Rudzie Śląskiej, gdzie pełnił funkcję 
ordynatora na Oddziale Reumatologii. Pod 
jego kierownictwem specjalizację uzyskało 
4 lekarzy w dziedzinie reumatologii.
Od 30 lat jest biegłym sądowym. Swoje 
obowiązki wykonuje z  pełnym zaangażo-
waniem osobistym i  zawodowym. Prezen-
tuje wysoki poziom profesjonalizmu i  po-
mimo licznych obowiązków zawodowych 
jest bardzo zaangażowany w pracę na rzecz 
samorządu lekarskiego. Delegat na Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej 
w latach 1989-1992.
Wieloletni aktywny członek Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego, Polskiego Towa-
rzystwa Reumatologicznego oraz Towarzy-
stwa Internistów Polskich.
41 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr n. med. Emilian Kocot
Studia medyczne ukończył w  1961 roku. 
Uzyskał następujące specjalizacje: z anality-
ki I stopnia w 1961 roku, chorób wewnętrz-
nych II stopnia w 1970 roku oraz anestezjo-
logii i reanimacji w 1974 roku. Tytuł doktora 
nauk medycznych uzyskał w 1978 roku.
Przez 15 lat pracował w  Szpitalu nr 2 
im.  dr.  Karola Zahorskiego w  Sosnowcu, 
gdzie pełnił funkcję ordynatora na Oddziale 
Chorób Wewnętrznych. Współautor progra-
mu opieki kardiologicznej dla miasta So-
snowca.
Autor licznych prac naukowych i  książek 
z  zakresu interny, kardiologii i  historii me-
dycyny. Laureat Nagrody Naukowej II stop-

nia Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej 
w 1984 roku. Pod Jego kierownictwem tytuł 
specjalisty uzyskało 28 lekarzy.
Aktywnie uczestniczył w  pracach Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w  latach 1989-1992. 
Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskie-
go, Komandor Zakonu Rycerskiego Grobu 
Bożego w Jerozolimie, Kapitan Wojska Pol-
skiego, założyciel Towarzystwa Społeczno-
Kulturowego „NIWY” w Siewierzu.
51 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Joanna Kozłowska
Studia medyczne ukończyła w  1963 roku. 
Posiada specjalizację z  chirurgii ogólnej 
I  stopnia, którą zdobyła w  1968 roku oraz 
z anestezjologii II stopnia od 1971 roku.
W  latach 1963-1971 pracowała w  Szpitalu 
Miejskim w  Chorzowie na stanowisku asy-
stenta. Od 1972 roku związana ze Szpita-
lem Miejskim w Rudzie Śląskiej, gdzie przez 
35 lat była kierownikiem Oddziału Aneste-
zjologii. Obecnie jest starszym asystentem 
na Oddziale Anestezjologii i  Intensywnej 
Terapii w wyżej wymienionym szpitalu.
Znakomita nauczycielka wielu młodych 
lekarzy, zawsze służy pomocą i radą młod-
szym kolegom. Pod jej kierownictwem spe-
cjalizację uzyskało ponad 10 lekarzy.
Zawsze znajduje czas dla chorych i potrze-
bujących, służy im radą i pomocą.
Inicjatorka licznych działań mających na 
celu promowanie zdrowego trybu życia 
wśród społeczności.
49 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Maria Kuśka
Ukończyła studia medyczne w  1971 roku, 
lekarz chorób wewnętrznych od 1976 roku. 
Od 2001 r. nieprzerwanie pełni funkcję 
zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej w  Katowicach, 
delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy ŚIL 
IV kadencji.
W  latach 1973-2003 związana z  Woje-
wódzkim Szpitalem Specjalistycznym 
nr  3 w  Rybniku, jako lekarz oraz jako za-
stępca ordynatora Oddziału Chorób We-
wnętrznych (1976-2003). Od 2004 roku 
do chwili obecnej pracuje w  Oddziale Te-
renowym w  Rybniku Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa 
w Raciborzu.
Jest lekarzem, który całe swoje życie po-
święcił idei pomocy chorym i  potrze-
bującym. Swoje bardzo aktywne życie 
zawodowe skutecznie dzieli z  licznymi 
obowiązkami rodzinnymi. Jednocześnie ce-
chuje ją silne poczucie odpowiedzialności 
i  skrupulatność w  podejmowanych działa-
niach na rzecz idei samorządu lekarskiego. 
41 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Barbara Lubaś-Nitecka
Studia medyczne ukończyła w  1974 roku. 
Posiada specjalizację ze stomatologii ogól-

nej I  stopnia, którą zdobyła w  1980 roku 
oraz protetyki stomatologicznej II stopnia 
uzyskaną w roku 1984.
W  latach 1994-1995 doprowadziła, jako 
pierwsza na Śląsku, do sprywatyzowa-
nia pracowni protetyki stomatologicznej, 
otwierając tym samym drogę innym specja-
listom z tej dziedziny medycyny. Pracownia 
prowadzi działalność do chwili obecnej.
Pod Jej kierownictwem specjalizacje uzy-
skało pięciu lekarzy.
Aktywnie uczestniczy w  życiu samorządu 
lekarskiego naszego regionu. Od 1989 roku 
nieprzerwanie pełni funkcję zastępcy Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Śląskiej lzbie Lekarskiej, roz-
strzygając kwestie związane ze skargami na 
postępowanie lekarzy.
37 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Andrzej Łapeta
Jest cenionym lekarzem i społecznikiem. Ty-
tuł specjalisty z  dziedziny pediatrii uzyskał 
w  1977 roku. Przez 40 lat pracował w  Ze-
spole Opieki Zdrowotnej w  Wodzisławiu 
Śląskim, gdzie pełnił również funkcję ordy-
natora na Oddziale Pediatrii.
Pod jego kierownictwem specjalizację uzy-
skało ponad 20 młodych lekarzy.
Wieloletni delegat na Okręgowy Zjazd Le-
karzy, całkowicie oddany działalności na 
rzecz samorządu lekarskiego. Przez 12  lat 
pełnił funkcję zastępcy Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej. Wyko-
rzystując posiadaną wiedzę i  doświadcze-
nie zawodowe, sumiennie wywiązywał się 
z powierzonych mu spraw.
Zasłużony działacz Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, Polskiego Towarzystwa Lekarskie-
go, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 
Całkowicie oddany działalności na rzecz 
dzieci.
44 lata pracy w zawodzie lekarza.

Dr Żywisław Mendel
Ceniony lekarz z  40-letnim stażem pracy. 
Specjalista z dziedziny chirurgii ogólnej.
Przez 33 lata pracy zawodowej związany 
ze Szpitalem Miejskim im. K. Zahorskiego 
w  Sosnowcu, gdzie pełnił również funkcję 
ordynatora na Oddziale Chirurgii Ogólnej. 
Od roku 2006 pełni funkcję ordynatora na 
Oddziale Chirurgii Ogólnej w Zespole Szpi-
tali Miejskich w Chorzowie.
Od 1987 roku biegły sądowy w  zakresie 
chirurgii ogólnej z listy prezesa Sądu Okrę-
gowego w  Katowicach. Współorganizator 
odrodzonego samorządu lekarskiego, ak-
tywny działacz Rady Okręgowej Śląskiej 
Izby Lekarskiej od 1989 roku. Od 1993 roku 
redaktor naczelny pisma informacyjnego 
„Pro Medico” oraz przewodniczący Komisji 
Informacyjnej Śląskiej Izby Lekarskiej. W la-
tach 1989-1993 przewodniczący Sosno-
wieckiej Delegatury Izby Lekarskiej w  Ka-
towicach. Pełnił również funkcję zastępcy 
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Rzecznika Dobra Służby Zdrowia w  latach 
1984-1989. W  latach 2001-2004 zastępca 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej 
w Warszawie.
40 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr n. med. Antoni Mikółka
Studia medyczne ukończył w 1971 roku. Ce-
niony specjalista w województwie śląskim. 
Posiada specjalizację z  chorób wewnętrz-
nych II stopnia, którą zdobył w  1978  roku. 
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał 
w 1983 roku.
Po ukończeniu studiów był zatrudniony 
w  Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisła-
wiu Śląskim, gdzie pełnił najpierw funkcję 
ordynatora na Oddziale Chorób Wewnętrz-
nych, a później starszego asystenta.
Pod jego kierownictwem specjalizację uzy-
skało około 15 lekarzy – II stopień specjali-
zacji oraz około 10 lekarzy – I stopień spe-
cjalizacji.
W trakcie pełnienia obowiązków ordynato-
ra Oddziału Chorób Wewnętrznych w  Ze-
spole Opieki Zdrowotnej w  Wodzisławiu 
Śląskim, jego oddział zajął drugie miejsce 
na 71 możliwych w  badaniu przeprowa-
dzonym przez Wydział Opieki Zdrowotnej 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat 
zadowolenia pacjentów ze świadczonych 
usług medycznych.
Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego, a w latach 1984-1992 
pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału 
w Wodzisławiu Śląskim.
41 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Teresa Moskwa-Brzemia
Studia medyczne ukończyła w  1972  roku. 
Jest cenionym specjalistą w województwie 
śląskim. Posiada specjalizację z  neurologii 
II stopnia, którą zdobyła w 1982 roku.
W  latach 1973-1978 pracowała w  Spół-
dzielni Inwalidów „Zgoda” na stanowisku 
lekarz. Od 1979 do 2008 roku związana 
z Zespołem Opieki Zdrowotnej – Wodzisław 
Śląski, gdzie od 1981 roku pełniła funkcję 
ordynatora Oddziału Neurologii. Dzięki Jej 
staraniom szpital dostał nagrodę Polcard 
w wysokości 150 tys. zł. Kwota ta pozwoliła 
wyposażyć w sprzęt medyczny Pododdział 
Udarowy, który funkcjonuje do dziś.
Pod Jej kierownictwem specjalizację 
I i II stopnia uzyskało ponad 17 lekarzy.
Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Neurologicznego i Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego.
39 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Bogusław Musiał
Specjalizację z  dziedziny medycyny pracy 
uzyskał w 1976 roku, a z chirurgii urazowo-
ortopedycznej w  1982 roku. Przez 33 lata 
pracy zawodowej związany z Wojewódzkim 
Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. prof. 
Józefa Gasińskiego w Tychach, gdzie pełnił 
również funkcję ordynatora na Oddziale Or-
topedii i Chirurgii Urazowej.
Pod Jego kierownictwem specjalizację uzy-

skało wielu młodych lekarzy, w tym 3 leka-
rzy II stopień specjalizacji.
W latach 1989-1995 był delegatem na Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej.
Doświadczenie zawodowe, zaangażowanie 
w  działalność samorządu lekarskiego, po-
stawa etyczna oraz wysoka kultura osobista 
zjednują mu uznanie i szacunek środowiska 
lekarskiego.
38 lat pracy w zawodzie lekarza.

Prof. dr hab. n. med. Stefan Pojda
Specjalista chorób oczu i farmakodynamiki, 
emerytowany kierownik II Katedry i Oddzia-
łu Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach, Szpitala 
Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.
W  latach 1972-1974 napisał pracę o  roli 
nadciśnienia tętniczego i miażdżycy w ob-
niżeniu czułości na światło siatkówki u  lu-
dzi chorych na cukrzycę. W latach 1971 do 
1975 zorganizował w Katowicach pracow-
nię do wykonywania doświadczeń na zwie-
rzętach oraz laboratorium biochemiczno-
farmakologiczne. W  latach 1978-1990 był 
współtwórcą programu i  kierownikiem 
naukowym kursu Studenckiego Towarzy-
stwa Naukowego. Minister Zdrowia i Opie-
ki Społecznej za dokonania na tym kursie 
przyznał mu zespołową Nagrodę I Stopnia 
w  zakresie osiągnięć dydaktycznych i  wy-
chowawczych. Zorganizował pracownię 
elektrofizjologiczną narządu wzroku kli-
niczną i  doświadczalną oraz pracownię 
badania wrażliwości siatkówki na bodźce 
świetlne. Jest autorem ok. 210 artykułów 
zamieszczonych w  czasopismach polskich 
i  zagranicznych, w  tym 85 streszczeń ze 
zjazdów naukowych. Był promotorem 
15  i  recenzentem 17 dysertacji doktor-
skich. Recenzował 4 rozprawy habilitacyjne 
i 3 wnioski o tytuł profesora. Od 1993 r. do 
nadal aktywnie uczestniczy w działalności 
samorządu lekarskiego.
52 lata pracy w zawodzie lekarza.

Dr n. med. Edward Pyrchała
Studia medyczne ukończył w  1969 roku. 
Posiada specjalizacje z  chorób wewnętrz-
nych II stopnia oraz z  medycyny spo-
łecznej I  stopnia uzyskane w  1978 roku. 
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał 
w 1985 roku.
W  latach 1969-1982 pracował w  Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 
na stanowisku starszego asystenta. Od 
1982 roku związany z  Zespołem Opieki 
Zdrowotnej w  Rydułtowach, gdzie przez 
28 lat pełnił funkcję ordynatora na Oddzia-
le Chorób Wewnętrznych, a  później jako 
starszy asystent.
Pod jego kierownictwem ponad 13 lekarzy 
uzyskało II stopień specjalizacji.
Aktywnie uczestniczy w  działaniach Pol-
skiego Towarzystwa Internistów Polskich.
42 lata pracy w zawodzie lekarza.

Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Studia medyczne ukończyła w  1969  roku. 
Jest cenionym specjalistą w województwie 

śląskim. Posiada specjalizację z  zakresu 
anestezjologii i  reanimacji II stopnia uzy-
skaną w 1977 roku oraz z medycyny palia-
tywnej od 2003 roku. Stopień doktora nauk 
medycznych uzyskała w 1998 roku.
Jest pionierem w promocji i organizacji po-
radni leczenia bólu w oparciu o międzyna-
rodowe standardy. Od 1979 roku związana 
z  Samodzielnym Publicznym Centralnym 
Szpitalem Klinicznym im. prof. K. Gibińskie-
go, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika 
Poradni Leczenia Bólu. W latach 2001-2011 
pełniła funkcję kierownika Zakładu Medy-
cyny i  Opieki Paliatywnej na Śląskim Uni-
wersytecie Medycznym w Katowicach. Pod 
Jej kierownictwem około 10 lekarzy uzy-
skało specjalizację.
Od 2005 roku pełni również funkcję Konsul-
tanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Medy-
cyny Paliatywnej. Jest współzałożycielem 
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz 
Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narzą-
du Żucia, prezesem Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Paliatywnej oraz członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Anestezjologii i  Inten-
sywnej Terapii. W  swoim dorobku posiada 
około 40 publikacji naukowych.
43 lata pracy w zawodzie lekarza.

Dr n. med. Grażyna Rzepecka
Posiada specjalizację z zakresu chorób we-
wnętrznych II stopnia i diabetologii II stop-
nia. Tytuł doktora nauk medycznych uzyska-
ła w 1985 roku.
Przez 36 lat związana ze Szpitalem nr 2 
im.  dr. Karola Zahorskiego w  Sosnowcu, 
gdzie pełniła również funkcję ordynatora 
na Oddziale Chorób Wewnętrznych.
Pod jej kierownictwem tytuł specjalisty uzy-
skało 24 lekarzy.
W  latach 1992-1995 była delegatem na 
Okręgowy Zjazd Lekarski oraz członkiem 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
Jest aktywnym działaczem Polskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego.
Została uhonorowana Medalem Gloria 
Medicinea, przyznawanym przez Polskie 
Towarzystwo Lekarskie za pełną oddania 
postawę w służbie zdrowia. Doktor Rzepec-
ka wyróżnia się nienaganną postawą etycz-
no-moralną. Jej zaangażowanie, rzetelność 
i uczciwość zyskuje wysoką ocenę i uznanie 
w środowisku lekarskim.
42 lata pracy w zawodzie lekarza.

Dr Grażyna Soboniak-Sosada
Studia medyczne ukończyła w  roku 
1979  roku. Posiada specjalizację z  oto-
laryngologii II stopnia, którą zdobyła 
w 2002 roku.
Od 1980 do 2009 roku związana ze Szpita-
lem Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, gdzie 
pełniła funkcję ordynatora na Oddziale Oto-
laryngologii w  latach 2003-2009. Od 2009 
roku prowadzi specjalistyczną praktykę le-
karską.
Pod Jej kierownictwem specjalizację uzy-
skało wielu młodych lekarzy.
Aktywnie uczestniczy w  działaniach Pol-
skiego Towarzystwa Otolaryngologów.

ciąg dalszy na str. 12
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bujących, służy im radą i pomocą.
Inicjatorka licznych działań mających na 
celu promowanie zdrowego trybu życia 
wśród społeczności.
32 lata pracy w zawodzie lekarza.

Dr n. med. Andrzej Stasiów
Studia medyczne ukończył w  1961 roku. 
Posiada specjalizację z zakresu medycyny 
pracy II stopnia oraz chorób wewnętrz-
nych II stopnia. Stopień naukowy doktora 
nauk medycznych uzyskał w 1974 roku.
Kolejno pracował w  Szpitalu Górniczym 
w  Bytomiu, gdzie był kierownikiem Przy-
chodni Chorób Zawodowych, następnie 
objął funkcję ordynatora Oddziału Chorób 
Wewnętrznych i  Zawodowych w  Górno-
śląskim Centrum Medycznym w  Katowi-
cach – Ochojcu, którego był również zało-
życielem.
Od początku swojej pracy zawodowej 
zajmuje się wpływem środowiska i  czyn-
ników szkodliwych na zdrowie człowieka. 
Pod Jego kierownictwem kilkunastu leka-
rzy zdobyło I i  II stopień specjalizacji z za-
kresu chorób wewnętrznych i  medycyny 
pracy. Jest autorem i współautorem 19 pu-
blikacji naukowych.
Od początku związany z  NSZZ „Solidar-
ność”. Działacz reaktywowanego samorzą-
du lekarskiego na Śląsku. Delegat na Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej 
od 1989 roku, członek Okręgowego Sądu 
Lekarskiego w Katowicach.
50 lat pracy w zawodzie lekarza.
 
Dr n. med. Jan Stieber
Studia medyczne ukończył w  1960 roku. 
Posiada specjalizację z  chorób wewnętrz-
nych II stopnia, którą zdobył w 1975 roku. 
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał 
w 1985 roku.
Od 1996 roku związany ze Szpitalem Po-
wiatowym w Pszczynie, gdzie pełni funkcję 
ordynatora na Oddziale Chorób Wewnętrz-
nych. Od 1991 roku prowadzi specjalistycz-
ną praktykę lekarską.
Pod Jego kierownictwem specjalizację 
uzyskało ponad 20 lekarzy oraz 2 lekarzy 
zdobyło tytuł doktora nauk medycznych.
Aktywnie uczestniczy w  działaniach Pol-
skiego Towarzystwa Internistów Polskich 
oraz Polskiego Towarzystwa Gastroentero-
logicznego.
51 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Rosław Syrkiewicz
Studia medyczne ukończył w  1969 roku. 
Posiada specjalizację z  chorób wewnętrz-
nych II stopnia, którą zdobył w 1976 roku.
Po ukończeniu studiów był zatrudniony 
w  Śląskim Uniwersytecie Medycznym, 
a  później w  Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Chorzowie.
Od 1981 roku był związany ze Szpitalem 
nr 2 w Mysłowicach, gdzie pełnił najpierw 

funkcję ordynatora na Oddziale Chorób 
Wewnętrznych, a  później starszego asy-
stenta.
Pod Jego kierownictwem specjalizację 
uzyskało około 30 lekarzy (II stopień spe-
cjalizacji).
Aktywnie uczestniczy w  działaniach Pol-
skiego Towarzystwa Internistów Polskich, 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz 
Polskiego Towarzystwa Gastroenterolo-
gicznego.
42 lata pracy w zawodzie lekarza.

Dr n. med. Jerzy Toborek
Studia medyczne ukończył w  roku 1965. 
Posiada specjalizację z  chirurgii urazowo-
ortopedycznej II stopnia, którą zdobył 
w 1974 roku. Tytuł doktora nauk medycz-
nych uzyskał w 1993 roku. Doktor Toborek 
jest autorem około 60 opublikowanych 
prac z zakresu swojej specjalizacji.
Od 1967 roku związany ze Szpitalem Miej-
skim w  Siemianowicach Śląskich, gdzie 
pełnił funkcję ordynatora na Oddziale 
Urazowo-Ortopedycznym. W latach 2005-
2008 był dyrektorem tegoż szpitala. Od 
2008 roku prowadzi specjalistyczną prak-
tykę lekarską.
Pod Jego kierownictwem specjalizację 
uzyskało ponad 14 lekarzy.
Uczestniczy aktywnie w  życiu samorządu 
lekarskiego naszego regionu. W  latach 
1989-2009 był delegatem na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy. Od 2001 roku do 2009 pełnił 
funkcję sędziego Okręgowego Sądu Lekar-
skiego w Śląskiej lzbie Lekarskiej.
Aktywnie uczestniczy w  działaniach Pol-
skiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Pol-
skiego Towarzystwa Ortopedyczno-Trau-
matologicznego.
46 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Jerzy Torka
Jest cenionym lekarzem i  społecznikiem. 
Studia medyczne ukończył w  1969 roku. 
Specjalista z zakresu chirurgii urazowo-or-
topedycznej od 31 lat.
Od 1981 do 2009 roku pełnił funkcję ordy-
natora Oddziału Ortopedii i Traumatologii 
Zespołu Opieki Zdrowotnej – Rydułtowy.
Pod jego kierownictwem tytuł specjalisty 
uzyskało wielu młodych lekarzy, w  tym 
3 lekarzy specjalizację II stopnia.
Członek Polskiego Towarzystwa Ortope-
dycznego i Traumatologicznego. Aktywny 
działacz, społecznik, niezwykle życzliwy 
kolegom i pacjentom. W latach 2006-2010 
radny powiatu wodzisławskiego.
42 lata pracy w zawodzie lekarza.

Dr n. med. Andrzej Tyczyński
Studia medyczne ukończył w  1973 roku. 
Posiada specjalizację z  chirurgii ogólnej 
II stopnia. Aktywnie uczestniczy w życiu sa-
morządu lekarskiego naszego regionu. Od 
1993 roku jest sędzią Okręgowego Sądu Le-
karskiego w Śląskiej Izbie Lekarskiej.

Od 1973 r. do 1994 r. zatrudniony w Klinice 
Chirurgii Klatki Piersiowej poczynając od 
asystenta stażysty, kończąc na stanowisku 
adiunkta kliniki, a przez sześć ostatnich lat 
zastępcy kierownika kliniki. Od 1994 ordy-
nator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala 
Miejskiego  w   Zabrzu.  Za pozyskane od 
sponsorów środki finansowe wyposażył 
szpital w sprzęt do operacji laparoskopo-
wych. Brał udział w  pracach kliniki w  ra-
mach rządowych i  resortowych progra-
mów na tematy urazowe i  onkologiczne. 
Za osiągnięcia w  pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej był czterokrotnie nagradzany 
przez rektora Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Uczestniczył w pracach komisji 
egzaminacyjnej egzaminów praktycznych 
lekarzy specjalizujących się z  chirurgii 
ogólnej oraz studentów zdających egza-
min z  chirurgii. Będąc członkiem zarzą-
du zakładowego, aktywnie uczestniczył 
w pracach związku zawodowego „Solidar-
ność” w Państwowym Szpitalu Klinicznym 
nr 1  w  Zabrzu. Obecnie jest członkiem 
Okręgowego Związku Zawodowego Leka-
rzy przy Szpitalu Miejskim w Zabrzu.
39 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Małgorzata Wagner-Kortyka
Studia medyczne ukończyła w 1964 roku. 
Przez 40 lat pracy zawodowej związana 
z  Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego 
w Bytomiu.
Niezmiernie lubiana, szanowana i  podzi-
wiana przez środowisko, za bezcenny czas 
ofiarowany innym. Wyjątkowo skromna, 
ciepła, oddana działalności społecznej i za-
wodowej.
Wykonując swoje obowiązki z pełnym za-
angażowaniem, reprezentuje wysoki pro-
fesjonalizm, jest bardzo zaangażowana 
w pracę na rzecz samorządu lekarskiego.
Zawsze znajduje czas dla chorych i potrze-
bujących, służy im radą i pomocą.
Inicjatorka licznych działań mających na 
celu promowanie zdrowego trybu życia 
wśród społeczności.
47 lat pracy w zawodzie lekarza.

Dr Andrzej Wcisło
Studia medyczne ukończył w  1975 roku, 
specjalizację z  zakresu chirurgii ogólnej 
uzyskał w 1985 roku. Delegat na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy I i II kadencji, w okresie 1989-
1993 członek Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Katowicach. Od 1993 roku nie-
przerwanie pełni funkcję zastępcy Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej w  Katowicach, w  tym pierwszego 
zastępcy i  członka kolegium. Od 1977 r. 
zatrudniony w  Szpitalu Kolejowym w  Ka-
towicach. Od 1992 pełni funkcję zastępcy 
ordynatora Oddziału Chirurgicznego a od 
2002 do maja 2011 również zastępcy dy-
rektora ds. lecznictwa Szpitala Kolejowego 
w Katowicach. Od lat 80. również opiekun, 
a obecnie koordynator staży podyplomo-

Laureaci – odznaczenia państwoweciąg dalszy ze str. 11
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wych lekarzy. W roku 1980 współzałożyciel 
komisji zakładowej „Solidarność”.
Od 1979 roku członek Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich, a  od 1992 roku sekcji 
Wideochirurgii TChP. Brał czynny udział 
w akcjach mających na celu reaktywowa-
nie izb lekarskich redagując, kolportując 
i zbierając podpisy pod petycjami do Sej-
mu i Rady Państwa.
W 2011 roku doktor Andrzej Wcisło został 
powołany przez wojewodę śląskiego do 
składu Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania 
o zdarzeniach medycznych na okres 6 lat.
37 lat pracy w zawodzie lekarza.

 ODZNAKA HONOROWA
ZA ZASŁUGI 
DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Dr n. med. Jan Cieślicki
Studia medyczne ukończył w  1977 roku. 
W  latach 1977-2002 pracownik naukowy 
Śląskiej Akademii Medycznej. Obecnie 
ordynator Oddziału Pulmonologicznego 
w  Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc 
w  Wodzisławiu Śląskim. Współzałożyciel 
organizacji zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” przy PSK 3 w  Zabrzu. W  reaktywo-
wanym samorządzie lekarskim pracuje od 
1989 roku. 
Delegat na krajowe i  okręgowe zjazdy 
lekarzy. W  pierwszej kadencji wiceprze-
wodniczący Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej. Czwartą kadencję członek ORL i  jej 
Prezydium. Przez dwie kadencje Skarbnik 
ORL, członek wielu komisji problemo-
wych ORL. Trzecią kadencję pracuje w Ko-
misji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekar-
skiej. Członek Rady Społecznej Szpitala 
Klinicznego Nr 7 Górnośląskiego Centrum 
Medycznego w Katowicach.

Dr Krystian Frey
Studia medyczne na ŚAM ukończył 
w 1973 r. Od 1985 roku ordynator Oddziału 
Wewnętrznego Szpitala Rejonowego obec-
nie Miejskiego w Zabrzu. W tym czasie spe-
cjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, 
reumatologii, chorób płuc, lub kardiologii 
uzyskało 32  lekarzy zatrudnionych w  tym 
Oddziale. Współorganizator odrodzonego 
samorządu lekarskiego, aktywny działacz 
Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Le-
karskiej od 1989 roku. W latach 1997-2005 
pełnił funkcję sekretarza Okręgowej Rady 
Lekarskiej, obecnie członek Prezydium 
ORL. Zaangażowany w  działalność chary-
tatywną i pomoc socjalną dla lekarzy. Czło-
nek Okręgowej Komisji Wyborczej. Członek 
Rady Społecznej Śląskiego Centrum Cho-
rób Serca w  Zabrzu oraz Rady Społecznej 
Kliniki Pulmonologicznej. Przewodniczy 
delegaturze ŚIL w Zabrzu.

Dr n. med. Franciszek Hadasik
Studia medyczne ukończył w  1972 roku. 
Posiada specjalizację z  chirurgii ogólnej 
II stopnia, którą zdobył w  1983 roku. Ty-
tuł doktora nauk medycznych uzyskał 
w 1985 roku.
Od 1996 roku związany ze Szpitalem 
św.  Elżbiety w  Katowicach, gdzie pełni 
obecnie funkcję ordynatora na Oddziale 
Chirurgii Ogólnej. Prowadzi specjalistycz-
ną praktykę lekarską. Pod Jego kierownic-
twem specjalizacje uzyskało pięciu lekarzy.
Od 1993 r. jest zastępcą Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
w  Śląskiej lzbie Lekarskiej, pełni również 
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji 
Ochrony Zdrowia Ogólnopolskiego Poro-
zumienia Związków Zawodowych. 

Na podstawie prezentacji przedstawionej 
podczas XXXI OZL.

Wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego” ; od lewej: dr Jan 
Cieślicki, Andrzej Gościniak – przewodniczący Sejmiku Woj. Śląskiego, Jacek Kozakiewicz 
prezes ORL, dr Krystian Frey i dr Franciszek Hadasik.

(…) Są takie okresy w życiu, że człowiek 
niczego już nie oczekuje, milkną telefony, 
wykreśla się adresy z notesu, ale chce się 
z  siebie coś jeszcze dać. I  w  takim okre-
sie spada, na przykład na mnie, wielki 
honor, wielki zaszczyt, objaw przyjaźni, 
zachowując pełną pokorę – objaw uzna-
nia, objaw pamięci, który bardzo trudno 
jest przyjąć bez głębokiego wzruszenia 
i  głębokich emocji. Dlatego na wstępie 
chciałem gorąco podziękować Panu Pre-
zesowi Śląskiej Izby Lekarskiej, chciałem 
podziękować dostojnym członkom Ka-
pituły przyznającej te wyróżnienia za to 
ściśle lekarskie, tak wysoko honorowe 
odznaczenie, które jest tym bardziej miłe 
i tym bardziej bliskie, że niespodziewane.
Człowiek żyje wśród ludzi, z  ludźmi i dla 
ludzi. Podróż życiowa może być porów-
nana do podróży pociągiem; dwie stacje 
są pewne: pierwsza i ostatnia, natomiast 
po drodze są różne przystanki, na których 

spotykamy ludzi. Długość życia zależy od 
pierwszej i ostatniej stacji, ale wartość ży-
cia zależy od tych wszystkich pośrednich 
przystanków. Dlaczego? Dlatego, że na 
tych przystankach spotykamy wspania-
łych ludzi, nauczycieli, przyjaciół.
Ja ukończyłem studia w 1952 r. i rok 2012 
jest dla mnie szczególnym. Sześćdziesiąt 
lat czynnej pracy chirurga skończyłem 
pięć tygodni temu, wykonując ostatnią 
operację, będąc przekonanym, że już do-
syć. Sześćdziesiąt lat pracy czynnej chi-
rurga to jest kawałek życia. Ukończyłem 
Łódzką Akademię Medyczną, ale bez-
pośrednio po studiach przyszedłem do 
pracy na Śląsk. Śląsk mnie usynowił, usy-
nowiła mnie Śląska Akademia Medyczna. 
Zacząłem pracę w Tarnowskich Górach.
Noblista Henryk Sienkiewicz pisał rów-
nież przepiękne wiersze i jeden fragment 
przypomnę. „Człowiek jest jako piel-
grzym, ledwie spotka kogo, już na od-

rębne szlaki i odrębną drogą wiedzie go 
w  nieskończoną dal fala życiowa.” I  wła-
śnie na tych przystankach kieruje się na-
sza fala życiowa z  udziałem spotkanych 
ludzi.
Ja miałem wielkie szczęście, że na swo-
jej drodze życia spotkałem wspaniałych, 
przyjaznych, dobrych, mądrych ludzi. 
W  Tarnowskich Górach, w  moim pierw-
szym miejscu pracy, spotkałem doktora 

Fragmenty wystąpienia prof. Szczepana Łukasiewicza

Spotykałem wspaniałych, przyjaznych, 
dobrych, mądrych ludzi

ciąg dalszy na str. 14
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Bronisława Hagera, człowieka promieniu-
jącego wielkością, człowieka który samą 
swoją obecnością urzekał otoczenie. Nie 
wiem dlaczego, ale zaczął ze mną rozma-
wiać. Co tydzień mieliśmy taką komisję 
mieszkaniową i  ja co tydzień czekałem, 
już niemal tęskniłem, do tego spotkania. 
Wreszcie zaprosił mnie kiedyś do domu 
na podwieczorek. Młodego, nieznanego, 
samotnego człowieka, zaprasza komisarz 

Spotykałem wspaniałych, przyjaznych, dobrych, mądrych ludzi

plebiscytowy, wielki Polak i wielki Ślązak! 
Wreszcie przy pewnej rozmowie powie-
dział mi tak: „Kolego, jeżeli ktoś chce lo-
kować swoje życie w  jakimś środowisku, 
w  jakimś regionie, powinien spełnić dwa 
warunki: pokochać ludzi i  znać ich histo-
rię, a  historia Śląska jest bardzo skompli-
kowana.” I to przykazanie, ta formuła była 
źródłem mojego kształtowania obywa-
telskiego przez sześćdziesiąt lat pracy na 
Śląsku. 

Później spotkałem, zdając drugi stopień 
specjalizacji, wielkiego, chirurga, twórcę 
śląskiej chirurgii akademickiej, Profesora 
Józefa Gasińskiego. Po egzaminie drugie-
go stopnia z chirurgii wyszedł na korytarz 
i  mówi: „Kolego, nie chcielibyście przyjść 
do kliniki?” Byłem zdruzgotany, już mia-
łem pokoik z  kuchnią, mieszkanie w  My-
słowicach, pracowałem, miałem bardzo 
dobrego szefa, zdałem drugi stopień chi-
rurgii, ale przychodzę do pana doktora Ta-
deusza Boczonia, który był moim szefem, 
i mówię: „Panie doktorze, profesor Gasiń-
ski mi zaproponował pracę na klinice, nie 
wiem, co zrobić?”. A  on mówi: „Słuchaj, 
obowiązuje w  kościele taka hierarchia, 
że biskupowi się nie odmawia, natomiast 
w chirurgii obowiązuje taka hierarchia, że 
Gasińskiemu się nie odmawia. Klinika kie-
rowana przez prof. Gasińskiego to nie jest 
szpital w  Mysłowicach. Idź, jak ci będzie 
źle, to wrócisz z powrotem”. I poszedłem, 
i  w  ten sposób stałem się pracownikiem 
Kliniki Chirurgicznej na ulicy Francuskiej 
pod kierownictwem pana profesora Ga-
sińskiego. Profesor Gasiński już później 
odszedł z kliniki na samodzielne stanowi-
sko do Tychów, do Samodzielnego Szpi-
tala Specjalistycznego, który nawiasem 
mówiąc, teraz został zdegradowany. Nie 
wiem, dlaczego jest „wykańczany”, z takim 

wyposażeniem, z takim potencjałem wy-
kształconych ludzi… Nie rozumiem tego, 
ale może jestem niedouczony pod tym 
względem.
W  czasie pożegnania profesor Gasiń-
ski do mnie mówi: „Ja wam dam kolego 
dwie rady: bądźcie dobrzy dla ludzi, lu-
dzie swojemu dobremu doktorowi nigdy 
krzywdy nie zrobią. A druga rada: wszyst-
kim wierzcie, ale tylko to jest pewne, co 

sami skontrolujecie.” Całe życie o tym pa-
miętałem i nigdy te rady mnie nie zawio-
dły. Wspomniałem o tym, że prof. Gasiński 
był twórcą akademickiej chirurgii na Ślą-
sku, ale w ogóle Śląsk nie posiadał akade-
mii medycznej i wszystko było tworzone 
od początku.
Opowiem jeden epizod, który naświetla 
drogę od rozmowy z  profesorem Hage-
rem w 1952 r. lub na początku 1953 r. do 
dzisiaj. Sześć czy siedem lat temu orga-
nizowałem posiedzenie Klubu Chirurgii 
Endokrynologicznej w  Ustroniu. Klub 
zrzeszał siedemdziesięciu iluś członków, 
same „rektory, pastrektory” itd., jednym 
słowem – same tuzy chirurgii polskiej. 
Poprosiliśmy pana profesora Franciszka 
Kokota, żeby wygłosił wykład na temat 
przytarczyc.

– A co ja mam tam mówić, kolego? – pyta 
prof. Kokot.
– Panie profesorze, Pan wie, co mówić. 
Wszystko co Pan powie, jest dobre.
– No dobrze.
Przyszedł, piękny wykład wygłosił o  fizjo-
logii, patofizjologii i tak dalej. Pytania z sali. 
Jest pytanie, prof. Kokot odpowiada:
– Pytanie jest racjonalne, ja mogę na nie 
odpowiedzieć, ale nikt z państwa i tak tego 
nie zrozumie.
Myślałem, że spadnę z krzesła, to dzieje się 
na „moim terenie”, ja jestem organizatorem 
tego spotkania. Wychodzi prof. Kokot do 
holu…
– Panie profesorze, rany boskie, tu są same 

tuzy chirurgii polskiej…
– Ja ich bardzo szanuję, dlatego im powie-
działem prawdę.
To naświetla dystans, który przeszliśmy od 
początku, od 52 roku, do dnia dzisiejszego.  

Gdybym chciał wymienić wszystkie na-
zwiska w świecie i Europie znane, cenione, 
polskich w tej chwili pracujących na Ślą-
sku naukowców, wyliczyć bym nie zdążył.
Wszystko, co osiągnąłem, uzyskałem dzię-
ki Śląskiej Akademii Medycznej, obecnie 
Uniwersytetowi Medycznemu. Nie spo-
tkała mnie żadna przykrość, żadna nie-
sprawiedliwość, żadna nieuczciwość. Mało 
tego, spotykałem tylko ludzi, którzy sami, 
nie wiem dlaczego, interesowali się mną. 
Wierzyłem wobec tego w  dobro, w  czy-
nienie czystego dobra. Bo dobro czyste to 
jest takie dobro, które w imię samego do-
bra się czyni, a nie w imię tego, że ja tobie 
dobrze, a ty mnie też dobrze – pojutrze. To 
jest dobro czyste.

Na Śląsku poszerzyłem swoje horyzonty, 
poznałem kulturę i  historię Śląska. Histo-
rię, jako tako, bo jest bardzo obszerna. 
Poznałem wartość, jaką ci ludzie przywią-
zują do porządnej pracy, poznałem, jaką 
świętością jest rodzina, oczywiście z  za-
barwieniem pewnej hierarchiczności, ale 
niemającej nic wspólnego z  dyskrymina-
cją wobec płci itd. I dlatego temu Uniwer-
sytetowi pozwolę sobie zadedykować na 
zakończenie taki czterowiersz:
„Wracam dzisiaj do Ciebie, Matko moja, 
Szkoło
Z pełnym sercem wdzięczności pochylam 
swe czoło
Dziękując tobie, Szkoło i dziękując Bogu
Za zbawcze światło wiedzy płynące 
z twych progów”

Na zakończenie chciałem podkreślić, że 
serdecznie dziękuję! Mam głęboką w ser-
cu wdzięczność dla mojej rodziny, dla mo-
ich najbliższych, którzy przez dziesiątki lat 
dzielili tę podróż, trudną podróż z chirur-
giem. Trudną, bo chirurga życie wydawa-
łoby się jest wesołe i radosne wtedy, gdy 
ma sukcesy, ale w  wielu wypadkach jest 
bardzo ciężkie i  odpowiedzialne. Jeżeli 
cokolwiek miałbym zmienić w swoim ży-
ciu, od strony profesjonalnej – nic bym nie 
zmienił, jedynie maszynę do pisania – na 
komputer.

Dziękuję bardzo. 

XX
XI

 O
RL

Profesor Gasiński dał mi dwie rady: 
„bądźcie dobrzy dla ludzi,
ludzie swojemu dobremu doktorowi nigdy 
krzywdy nie zrobią.”
A druga rada: „wszystkim wierzcie, ale tylko to 
jest pewne, co sami skontrolujecie.”

Wierzyłem w dobro, w czynienie czystego dobra.
Bo dobro czyste, to jest takie dobro, które w imię 
samego dobra się czyni.

ciąg dalszy ze str. 13
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Ostatni rok w  ochronie zdrowia piętrzył 
problemy w funkcjonowaniu naszych pla-
cówek, rozczarował pacjentów i  lekarzy, 
związanych z  obietnicami wyborczymi 
i jakością wprowadzanych ustaw zdrowot-
nych. Lekarze wystąpili zgodnie w obronie 
nakładanych przez NFZ kar za refundację 
leków a  menadżerowie zostali przymu-
szeni do podpisywania umów zawiera-
jących kary, mimo nowelizacji ustawy re-
fundacyjnej oraz obciążono nas nowymi 
ubezpieczeniami od zdarzeń medycznych 

Fragmenty wystąpienia Lidii Kwiecińskiej-Bożek, wiceprezes Oddziału Śląskiego 
Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej

wynikających z nowelizacji ustawy „o pra-
wach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta”. 
Decentralizacja problemów ochrony zdro-
wia z rządu i NFZ na zakłady opieki zdro-
wotnej i  lekarzy, rodzi niezadowolenie 
i konflikty.
Pozycja lekarza i  menedżera jest jednak 
zdecydowanie odmienna. Nikt nie zastąpi 
lekarza, jego wiedzy i  kwalifikacji, nato-
miast menedżerem może zostać każdy, 

byleby zyskał zaufanie decydentów, był 
im spolegliwy i  najlepiej, by kierowane 
przez niego, jak to teraz ładnie brzmi 
„przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego”, 
przynosiło zyski. Próba skłócenia lekarzy 
z  aptekarzami, pielęgniarkami, menedże-
rami, a  co najsmutniejsze, z  pacjentami 
– to najgorzej wypisana recepta przez de-
cydentów.
Tym bardziej pragnę podkreślić rolę Ślą-
skiej Izby Lekarskiej, jej prezesa Jacka Ko-
zakiewicza i  jego poprzednika, a obecnie 

prezesa NRL, Macieja Hamankiewicza, 
w dążeniu do nowelizacji zapisów ustawo-
wych.
Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło że lekarze Śląskiej 
Izby Lekarskiej, oprócz problemów krajo-
wych, pamiętają o historii i służą pomocą 
polskim lekarzom na Wschodzie.
Miałam zaszczyt współuczestniczyć w ob-
chodach 20-lecia Stowarzyszenia Lekarzy 

Polskich we Lwowie, które nie odbyły-
by się bez wsparcia ŚIL. To dzięki Wam 
Lwowiacy mogli zobaczyć wasz sztandar 
w Katedrze Lwowskiej, na Wzgórzach Wu-
leckich, a w Operze Lwowskiej usłyszeć po 
prawie 70 latach nasz hymn narodowy.
Zrobiliście więcej dla naszych rodaków niż 
odpowiedzialne za Polonię władze pań-
stwowe. I  tylko szkoda, że ciągle jeszcze 
wielu Polaków problemu naszych roda-
ków na terenie byłego ZSRR nie potrafi 
i nie chce zrozumieć.
Szanowne Koleżanki i  Koledzy, niech mi 
będzie wolno w imieniu oddziału śląskie-
go STOMOZ życzyć sukcesów w obalaniu 
absurdów w ochronie zdrowia, współpra-
cy z  innymi samorządami zawodowymi 
oraz osobami, którym przyszło kierować 
Waszą pracą. 

Okręgowa Rada Lekarska w okresie sprawozdawczym ze-
brała się na 11 posiedzeniach (średnia frekwencja wynosiła 
78,5%).

Prezydium ORL zebrało się 43 razy, przy średniej frekwencji 
85,8%. W 2011 r. odbył się 1 Okręgowy Zjazd Lekarzy.

Okręgowa Rada Lekarska w okresie sprawozdaw-
czym podjęła łącznie 63 uchwały:
– 11 uchwał w sprawach finansowych
– 2 uchwały w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Lekarzy
– 2 uchwały w sprawie terminów posiedzeń ORL
– 1 uchwała w sprawie skierowania na przeszkolenie 
w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu
– 11 uchwał w sprawie powołania specjalnych komisji 
stwierdzających zdolność lekarza do wykonywania zawodu
– 1 uchwała w sprawie umorzenia postępowania mającego 
na celu stwierdzenie niezdolności lekarza do wykonywania 
zawodu
– 11 uchwał związanych ze Spółką „Dom Lekarza”
– 6 uchwał w sprawie powołania komisji i zespołów proble-
mowych ORL oraz jej składu osobowego
– 1 uchwała w sprawie uchylenia uchwały dot. zawieszenia 
w prawie wykonywania zawodu
– 3 uchwały w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania 
zawodu
– 2 uchwały w sprawie powołania Komisji Bioetycznej oraz 
ustalenia składu osobowego

– 5 uchwał w sprawie powołania kół samorządowych oraz 
udzielenia pełnomocnictw
– 1 uchwała w sprawie ujednolicenia zasad nadawania od-
znaczeń, medali i wyróżnień
– 2 uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu i jego 
Zastępców Fundacji Dom Lekarza Seniora
– 1 uchwała w sprawie ustawy o refundacji leków
– 1 uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-
ści ORL w roku 2010
– 1 uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Fundacji „Pro Medico”
– 1 uchwała w sprawie odmowy przyjęcia lekarza do ŚIL 
w Katowicach.
ORL w tym okresie podjęła też apele i stanowiska, 
które dotyczyły:
– z dnia 26.01.2011 – stanowisko w sprawie kontraktowa-
nia świadczeń zdrowotnych przez NFZ na 2011 rok
– z dnia 23.02.2011 – apel nawołujący do przestrzega-
nia prawa przy zmianach organizacyjnych w zadłużonych 
szpitalach
– z dnia 26.10.2011 – apel do Ministra Zdrowia i Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dalszego udzielania 
porad specjalistycznych w ramach NFZ przez specjalistów I0

– z dnia 26.10.2011 – stanowisko w sprawie odpowie-
dzialności osób uprawnionych do wystawiania recept lekar-
skich na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków 
publicznych
– z dnia 23.11.2011 – apel do parlamentarzystów i Mini-

stra Zdrowia w sprawie podziału środków z tzw. funduszu 
zapasowego NFZ na 2012 rok
– z dnia 23.11.2011 – apel do parlamentarzystów i Mi-
nistra Zdrowia w sprawie zasad wystawiania recept na leki 
refundowane.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej obradowało 
43 razy, podejmując 552 uchwały.
W tym:
– 25 uchwał w sprawie powoływania zespołów wizytujących 
indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
– 38 uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli i przewodni-
czących do komisji konkursowych na stanowiska ordynator-
skie i dyrektorskie
– 77 uchwał w sprawach finansowych
– 109 uchwał w sprawie dokonania wpisu do rejestru ŚIL 
podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy 
i lekarzy dentystów
– 25 uchwał w sprawie realizacji kształcenia podyplomowego
– 18 uchwał w sprawie kierowania na staż podyplomowy
– 257 uchwał w sprawie ustalenia wysokości lub zwolnienia 
z obowiązku opłacania składki członkowskiej
– 1 uchwała w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia 
przeszkolenia
– 1 uchwała w sprawie odmowy wydania zaświadczenia po-
twierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza
– 1 uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad 

 Sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady Lekarskiej
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Próba skłócenia lekarzy z aptekarzami, 
pielęgniarkami, menedżerami,
a co najsmutniejsze, z pacjentami,
to najgorzej wypisana recepta przez 
decydentów.
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wypłacania nagrody za uzyskanie dyplomu specjalisty w dzie-
dzinie podstawowej 
oraz na wniosek Komisji ds. Rejestrów Lekarzy uchwały 
w sprawie wydania:
– 10 praw wykonywania zawodu dla lekarza – wydanie 
dokumentu,
– 11 duplikatów praw wykonywania zawodu dla lekarzy 
i lekarzy dentystów,
– 333 ograniczonych praw wykonywania zawodu dla leka-
rzy i lekarzy dentystów kierowanych na staże podyplomowe,
– 316 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza den-
tysty po stażu,
– 8 praw wykonywania zawodu dla lekarzy z UE,
– 9 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty 
dla cudzoziemców.
Wydano 257 zarządzeń dotyczących skreślenia z listy ŚIL 
z powodu przeniesienia do innej izby, śmierci lekarza, zrze-
czenia się prawa wykonywania zawodu lub wygaśnięcia ter-
minu ważności prawa, zakazu wykonywania zawodu bądź 
zawieszenia w wykonywaniu zawodu jako zastosowanie 
środka zapobiegawczego orzeczonego przez sąd i proku-
ratora.
Na prośbę 81 lekarzy i lekarzy dentystów wydane zosta-
ły 182 zaświadczenia „unijne”. Wydano 12 zaświadczeń 
stwierdzających posiadanie prawa do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie POZ.

Prezydium ORL zaopiniowało kandydatury 7 osób wytypo-
wanych na stanowiska konsultantów wojewódzkich.

Komisja Prywatnych Praktyk w 2011 roku wydała 
678 zaświadczeń o wpisie do rejestru praktyk lekarskich 
w tym:
– 312 zaświadczeń na prowadzenie indywidualnej praktyki 
lekarskiej (w tym 138 wyłącznie w miejscu wezwania oraz 
– 115 wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego)
– 351 zaświadczeń na prowadzenie indywidualnej specjali-
stycznej praktyki lekarskiej (w tym 183 wyłącznie w miejscu 
wezwania oraz 105 wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego)
– 15 zaświadczeń na prowadzenie grupowej praktyki le-
karskiej.
Ponadto wydano 217 zaświadczeń o wpisie do rejestru prak-
tyk lekarskich w dodatkowej lokalizacji. Powołano 114 ze-
społów wizytujących praktyki. Z rejestru praktyk prywatnych 
skreślono 408 gabinetów.

W okresie sprawozdawczym w siedzibie ŚIL przeprowadzono 
25 postępowań konkursowych na stanowiska ordynatorskie.
Na wniosek Komisji ds. Konkursów Prezydium ORL wy-
typowało:
– 20 przewodniczących komisji konkursowych na stanowi-
ska ordynatorskie
– 66 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowi-
ska ordynatorskie
– 9 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska 
kierownicze
– 4 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska 
kierowników oddziałów szpitalnych.
W porozumieniu z przewodniczącymi delegatur Komisja 
wytypowała 42 przedstawicieli do komisji konkursowych na 
stanowiska przełożonych pielęgniarek oraz pielęgniarek na-
czelnych i oddziałowych (łącznie 112 oddziałów).

W 2011 roku Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Le-
karskiej odbyła 18 posiedzeń.
W tym okresie do Komisji Bioetycznej wpłynęło 49 projektów 
badawczych.
Zaopiniowano 38 projektów (2 projekty zostały wycofane 
przez sponsorów, 9 projektów, które wpłynęły pod koniec 
grudnia 2011 r., zostało przeniesionych do rozpatrzenia na 
rok 2012). Ponadto zaopiniowano 157 ośrodków z całego 

kraju koordynowanych przez badaczy podległych Komisji 
Bioetycznej ŚIL oraz 141 ośrodków z całego kraju koordyno-
wanych przez badaczy podległych innym komisjom.
W trakcie posiedzeń Komisja Bioetyczna na bieżąco opinio-
wała uzupełnienia i poprawki wnoszone do badań przez 
głównych badaczy i sponsorujące firmy – ogółem 181 po-
prawek.
W jednym przypadku projekt badawczy uzyskał negatywną 
opinię.
W dwóch przypadkach pozytywne opinie były uwarunko-
wane wprowadzeniem istotnych zmian do projektów. Po 
wprowadzeniu poprawek do projektów, Komisja ponownie 
na kolejnym posiedzeniu, oceniała wprowadzone zmiany 
wydając ostateczną pozytywną uchwałę bezwarunkową.
W 5 przypadkach na wniosek lekarza (badacza), którego 
projekt badawczy był tematem rozprawy doktorskiej nie 
pobrano opłat za wydanie opinii.
Od decyzji Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej nie 
wniesiono żadnego odwołania.
Każdy projekt badawczy był oceniany przez recenzenta po-
wołanego ze składu Komisji Bioetycznej.
W trakcie realizacji projektów badawczych, kierownicy tema-
tów i przedstawiciele firm sponsorujących zgłaszali do Komi-
sji Bioetycznej zdarzenia niepożądane, które nie wpłynęły 
na przebieg badań.

W roku 2011 ŚIL zorganizowała 48 kursów do-
skonalących. Wzięło w nich udział 3449 lekarzy i leka-
rzy dentystów. Odbyło się także 10 konferencji, w których 
uczestniczyło 1050 osób. Zorganizowano trzy kursy z za-
kresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej: dorosłych, dzieci 
oraz noworodków i niemowląt. W kursach tych wzięło udział 
218 osób.
W grudniu zorganizowano pierwszy kurs z zakresu USG. 
Prowadzone są prace nad przygotowaniem kursów, tym 
razem praktycznych, z tego zakresu.
W ramach pozyskanych z Unii Europejskiej środków zorga-
nizowano 11 kursów specjalizacyjnych w zakresie zdrowia 
publicznego, w których uczestniczyło 165 osób.

Realizując zadania nałożone na Izbę przez ustawę o izbach 
lekarskich i wypełniając założenia programowe prezesa Jac-
ka Kozakiewicza przedstawione na Zjeździe Sprawozdaw-
czo-Wyborczym jesienią 2009 r. ORL stara się jak najlepiej 
służyć członkom śląskiego samorządu lekarskiego, m.in. by 
pieniądze pochodzące ze składek lekarzy wracały do nich 
w jak największej części.

W 2011 roku przeznaczono na:
– utrzymanie hotelu „Pro Medico” w Warszawie – 384.832,99 zł
– pożyczki z funduszu socjalnego – 2.778.000 zł 
– zapomogi – 246.834 zł 
– stypendia – 138.060 zł 
– nagrody dla lekarzy, którzy uzyskali po raz pierwszy 
tytuł specjalisty – 256.000 zł 
– biuletyn „Pro Medico” – 438.007,81 zł 
– organizację Okręgowego Zjazdu Lekarzy – 19.289,65 zł 
– działalność komisji problemowych ORL– 275.343,72 zł 
– dofinansowanie delegatur –  53.571,41 zł 
– szkolenia i kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy 
dentystów – 406.227,36 zł.
W przedstawionych powyżej formach do członków 
ŚIL trafiło 4.996.166,94 zł, czyli 81,5% wpłaco-
nych składek (6.127.400 zł).
W roku 2011 działalność ŚIL, podobnie jak całego 
samorządu lekarskiego, była determinowana zmia-
nami legislacyjnymi w zakresie ochrony zdrowia. 
Równocześnie ogromne problemy ujawniły się w związku 
z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie am-
bulatoryjnej opieki specjalistycznej. Kontraktowanie świad-
czeń zdrowotnych wywołuje wiele kontrowersji w środowisku 
medycznym i dlatego często było przedmiotem obrad ORL 

i jej Prezydium. Temat ten był poruszany na spotkaniach, 
na które zapraszano dyrektora i przedstawicieli Śląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W grudniu 2011 r. intensyw-
ne działania Izby toczyły się w związku z wprowadzeniem 
ustawy refundacyjnej i związanego z nią rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia. Znajduje to odzwierciedlenie w apelach, sta-
nowiskach i uchwałach Rady. Problem jest nadal aktualny.

W pierwszych tygodniach 2011 r. zainteresowania 
i działania ORL koncentrowały się na nowych kon-
traktach z NFZ, jakie zostały zawarte we wszystkich, poza 
świadczeniami szpitalnymi, zakresach. W związku z tym 
w styczniu i lutym dyrektor Śląskiego OW NFZ dr Zygmunt 
Klosa, zastępca dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych 
ŚOW NFZ Pani Dorota Suchy oraz naczelnik Wydziału 
Świadczeń Opieki Zdrowotnej Pan Aleksander Brzęska 
byli gośćmi na posiedzeniu Prezydium i (dwukrotnie) posie-
dzeniu ORL. Członkowie Rady wysłuchali odpowiedzi na licz-
ne pytania, wyrażali też wielki niepokój z powodu skanda-
licznego, zdaniem lekarzy, niedofinansowania Śląska w tym 
zakresie. Niedobory finansowe widoczne są szczególnie 
przy porównaniu proporcjonalnie analogicznego minionego 
okresu finansowania z nadchodzącym oraz porównując Śląsk 
z podobnymi wielkością innymi oddziałami wojewódzkimi, 
zwłaszcza z mazowieckim. Wielki niepokój budzą też skutki 
nowego ładu w rozstrzygnięciach konkursów na ambulato-
ryjne świadczenia specjalistyczne (AOS). Najogólniej sprawę 
ujmując w niepokojąco wielu obszarach, także w zakresie 
stomatologii, wystąpiło „przesunięcie” kontraktów z poradni 
długo już działających, często z ugruntowaną tradycją na 
rzecz podmiotów nowych, jeszcze nieznanych. Obrona takie-
go stanu rzeczy przez podkreślanie konieczności zachowania 
równości podmiotów w grze rynkowej, jaką jest konkurs na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych, pomimo oparcia w opinii 
UOKiK, w odczuciu środowiska lekarskiego wydaje się nad-
użyciem idei wolnego rynku i brzmi fałszywie, jeśli skonfron-
tować ją z potrzebą zapewnienia ciągłości opieki lekarskiej 
i zaufaniem pacjentów. Szczegółowe informacje dotyczące 
tych zagadnień zawarte są w sprawozdaniach z posiedzeń 
Rady i Prezydium oraz w załączonych do nich materiałach 
prezentowanych przez Gości z NFZ.

Prócz tych, najważniejszych wówczas i nadal aktualnych 
tematów, ORL i jej Prezydium zajmowały się dzia-
łalnością bieżącą. W jej ramach udzielono poparcia 
i wsparcia finansowego misji humanitarnej medycz-
no-duszpasterskiej: dr T. Pohaba, dr G. Adamek, ks. ka-
pelan W. Grzesik z Jastrzębia Zdroju udali się do Paragwaju 
z pomocą mieszkającym tam Indianom, którzy nie mają 
dostępu do świadczeń medycznych. Sprawozdanie z tego 
przedsięwzięcia ukazało się w naszym biuletynie.
Dokonano zmiany sposobu funkcjonowania naszej 
bazy noclegowej w Warszawie i dla jej obsługi wy-
brano firmę zewnętrzną. Obecnie, poza godzinami nocnymi, 
działa tam stała obsługa. Postanowiono także przeprowadzić 
w naszej bazie gruntowny remont pomieszczeń – obecnie już 
zakończony. Czy było warto? Najlepiej zapytać tych, którzy 
tam gościli przed i po zmianach. Do Prezydium i biura Izby 
docierają informacje w ogromnej większości pozytywnie oce-
niające te zmiany.

W lutym 2011 r. ORL powołała dwie nowe Komisje 
Problemowe:
– Historyczną, której przewodniczy Kol. Danuta Korniak
– Organizacyjną, której przewodniczy Kol. Andrzej Po-
stek, sekretarz ORL.
Ponadto opracowany został i przyjęty w postaci uchwały 
nowy, jednolity regulamin nadawania odznaczeń naszej 
Izby. 

Powołano zespół do wyboru najlepszej oferty urządzenia 
nowego parkingu przed Domem Lekarza w związku 
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z tym, że Izba otrzymała od miasta Katowice prawo do 
nieodpłatnego użytkowania gruntu o powierzchni 1200 m2 
z przeznaczeniem na ten cel.
8 lutego 2011 r. nie powiodło się postępowanie ugo-
dowe z MZ dotyczące roszczenia ŚIL za wykonanie 
zadań przejętych przez samorząd od administracji państwo-
wej w latach 2007-2009. W tej sytuacji postępowanie pojed-
nawcze zostało zakończone. W konsekwencji postanowiono 
wystąpić na drogę sądową w sprawie zwrotu kosztów za rok 
2007 i obecnie sprawa jest w toku.
Wiele uwagi poświęcono sprawom konfliktu pomiędzy 
dyrektorem, a lekarzami Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 1 w Tychach. Temu tematowi po-
święcono wiele czasu na posiedzeniu Prezydium 16 lutego, 
którego gościem był wicemarszałek województwa śląskiego 
Mariusz Kleszczewski, a także lekarze, przedstawicie-
le delegatury tyskiej. Spotkanie miało na celu zapoznanie 
członków Prezydium z sytuacją zaistniałą w tym szpitalu, 
zarówno z punktu widzenia lekarzy tam pracujących, jak 
i organu założycielskiego. Lekarze zwracali przy tym uwa-
gę na niemożliwy do zaakceptowania sposób postępowania 
nowego dyrektora. Prezydium i ORL śledzi uważnie rozwój 
wydarzeń w tym szpitalu. Kierowano do dyrektora zapytania 
z prośbą o uzasadnienie podejmowanych przez niego decyzji 
w sprawie likwidacji oddziału intensywnej opieki nad nowo-
rodkiem. ŚIL pozostaje w stałym kontakcie i współpracuje 
z oddziałem terenowym OZZL w tym szpitalu.

W kwietniu najważniejszym wydarzeniem był Okręgowy 
Zjazd Lekarzy. Prezydium poświęcało wiele uwagi jego 
organizacji – nie zaniedbując spraw bieżących. Na uwagę 
zasługuje zorganizowana w Katowicach konferencja „Ve-
nous Endovascular Forum”. Dotyczyła ona chirurgicz-
nych technik endowaskularnych w leczeniu stwardnienia 
rozsianego. Temat jest w świecie neurologów traktowany 
jako bardzo kontrowersyjny. Wobec powyższego, zgodnie 
z delegacją Prezydium, w konferencji uczestniczył w cha-
rakterze obserwatora, na zaproszenie firmy Euromedic, Kol. 
Andrzej Postek, który złożył następnie sprawozdanie ujęte 
w protokołach z posiedzeń Prezydium.
Wśród spraw bieżących w tym okresie – warto jeszcze odno-
tować, że w budynku Domu Lekarza uruchomiono radiowy 
dostęp do Internetu. Rozpoczęto także wymianę windy, 
– co było koniecznością z powodu wyeksploatowania starej. 
Nowa winda już funkcjonuje.

W kwietniu, kończyła się kadencja działania Komisji Bio-
etycznej. Na posiedzeniu ORL powołano nową Komisję 
w dotychczasowej liczbie 15 osób. Są to:
– Dr n. med. Ewa Grzesiak-Kubica – (położnictwo i gine-
kologia)
– Dr n. med. Jan Cieślicki (interna, pulmonologia)
– Prof. dr hab. n. med. Władysław Nasiłowski (medycyna 
sądowa)
– Dr n. med. Halina Borgiel-Marek (chirurgia szczękowa)
– Prof. dr hab. n. med. Antoni Hrycek (interna)
– Dr hab. n. med. Cezary Kucio (interna)
– Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada (chirurgia, medycy-
na ratunkowa, zdrowie publiczne)
– Dr hab. n. med. Edyta Machura (pediatria, alergologia)
– Dr n. med. Tadeusz Dragan (neurologia, neurochirurgia)
– Dr Stanisław Wencelis (psychiatria)
– Ks. mgr Jarosław Wolski (duchowny)
– Prof. dr hab. Andrzej Kiepas (filozof)
– Dr farm. Izabela Majewska (farmacja)
– Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek (prawnik)
– Mgr Czesława Brylak-Kozdraś (pielęgniarka).

Majowe posiedzenie ORL zdominowane było szeroką dysku-
sją na temat roli i zadań Komisji Etyki. Nie sposób w tym 
sprawozdaniu dokonać jej streszczenia. Dominował problem 
kompetencji Komisji do rozpatrywania spraw indywidual-

nych. Zainteresowani wszystkimi podnoszonymi wówczas 
kwestiami i argumentami mogą sięgnąć do protokołu z po-
siedzenia Rady. Zgłaszane propozycje zmiany w regulaminie 
działania Komisji nie mogły być zrealizowane, gdyż należy 
to do kompetencji Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

W czerwcu Pani Barbara Szelągowska – prezes zarzą-
du Spółki „Dom Lekarza” – przedstawiła sprawozdanie 
z działalności za rok 2010. Kol. Stanisław Borysław-
ski – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 
Spółki „Dom Lekarza”. Szczególnie ważną kwestią dzia-
łalności Rady Nadzorczej, poza nadzorem nad działaniami 
Zarządu, były sprawy związane z remontami w budynku 
„Dom Lekarza”. Członkowie ORL udzielili absolutorium za 
rok 2010 Zarządowi – Pani prezes Barbarze Szelągowskiej 
oraz poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. Prezes ORL 
został upoważniony do reprezentowania ŚIL na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników firmy „Dom Lekarza Spółka 
z o.o.” w Katowicach.
Kol. Stanisław Borysławski przedłożył zebranym sprawoz-
danie z działalności Fundacji Dom Lekarza Seniora 
w 2010 roku. Należy tu podkreślić, że dużym sukcesem 
jest uzyskanie przez Fundację statusu organizacji 
pożytku publicznego. W 2012 lekarze będą mo-
gli dokonać 1% odpisu z podatku na rzecz naszej 
Fundacji. W momencie umieszczenia Fundacji na liście MF 
została uruchomiona akcja promocyjna na łamach biuletynu 
i strony internetowej. Pani Wanda Galwas-Prasałek i Kol. 
Paweł Gruenpeter złożyli rezygnację z funkcji w Zarządzie 
Fundacji. Do Zarządu wybrani zostali: Kol. Wacław 
Kozioł na funkcję prezesa, Kol. Stanisław Bory-
sławski na zastępcę prezesa zarządu, Kol. Jerzy 
Milejski na zastępcę prezesa. ORL w drodze głosowania 
postanowiła przekazać 150.000 PLN ze środków Komisji 
Socjalnej z przeznaczeniem na realizację celów statutowych 
Fundacji. Rozszerzono również grono beneficjentów Funda-
cji, która będzie obecnie służyć pomocą nie tylko mieszkań-
com Domu Lekarza Seniora. Zmieniono również nazwę na: 
Fundacja Lekarzom Seniorom.
Ważnym wydarzeniem było podpisanie umowy po-
między UŚ, ŚUM i ŚIL, której przedmiotem jest określenie 
zasad prowadzenia międzyuczelnianych studiów podyplomo-
wych – „Prawo w ochronie zdrowia”. Pierwsza edycja tych 
dwusemestralnych studiów właśnie trwa. Zastępcą kierowni-
ka studiów jest Kol. Stefan Kopocz, który wraz z prezesem 
ORL Jackiem Kozakiewiczem był od początku zaangażowany 
w projekt ich uruchomienia.

1 lipca weszły w życie nowe przepisy tzw. pakietu ustaw 
zdrowotnych. Wówczas też Prezydium podjęło dyskusję na 
temat konsekwencji wynikających z nowych uregulowań 
prawnych dotyczących wystawiania recept. Podjęto dyskusję 
nad możliwością i formą sprzeciwu wobec tych zasad, rozwa-
żano niepodpisywanie nowych umów z NFZ na wystawianie 
recept na leki refundowane.
Biuro prawne Izby przygotowało w formie informatora – 
poradnika omówienie problemu pracy lekarza zatrudnione-
go na zasadach umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawnej
(na kontrakcie). Został on opublikowany w Internecie 
i w biuletynie Pro Medico.
W celu poprawy funkcjonalności i unowocześnienia podjęty 
został remont i modernizacja sali 010 w Domu Lekarza. 
Prace zostały ukończone i sala jest użytkowana.

W sierpniu na posiedzenie Prezydium zaproszony został dy-
rektor śląskiego OW NFZ. Tematem spotkania były problemy 
związane z kontrolami gabinetów dentystycznych 
dokonywanymi bez uprzedzenia. Wnikliwą dyskusję 
na temat rozbieżności interpretacji przepisów regulujących 
tę sprawę trafnie podsumował Kol. Rafał Kiełkowski, za-
dając dyrektorowi pytanie, które pozostało bez odpowiedzi: 
„dlaczego oddział śląski stosuje najbardziej restrykcyjny 

sposób powiadamiania o kontroli – w dniu jej rozpoczęcia, 
choć przepisy taką procedurę dopuszczają, ale nie nakazu-
ją?” Korzystając z obecności Gościa dyskutowano jeszcze 
o innych, licznych problemach, których mnogość związana 
jest z nowymi kontraktami w lecznictwie ambulatoryjnym.
Jeszcze w czerwcu przy współudziale Śląskiej Izby 
Lekarskiej wykonano tablicę upamiętniającą po-
mordowanych w 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich 
profesorów uczelni lwowskich, którą poświecono w Ka-
tedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach. W dniach 21-25 
września, delegacja ŚIL wzięła udział w obchodach 20-lecia 
działalności Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we 
Lwowie. Prezydium podjęło decyzję o udzieleniu wsparcia 
finansowego w wysokości:
– 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację Spotkania 
Jubileuszowego i Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
z okazji XX-lecia Stowarzyszenia, oraz
– 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację doskonalenia 
zawodowego lekarzy-członków Stowarzyszenia pracujących 
na Ukrainie.

Na wrześniowym posiedzeniu ORL zmieniona została 
uchwała regulująca pełnomocnictwa Koła Samorzą-
dowego w Rybniku (dotąd jedynego w ŚIL). Regulacja 
ta obecnie jest jednolita dla wszystkich Kół, jakie powstają 
na terenie naszej Izby. Na tym samym posiedzeniu ORL 
powołała nowe Koło Samorządowe w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym Nr 1 w Tychach.
Podjęta została także uchwała o przyznaniu gratyfikacji 
finansowej lekarzom seniorom, którzy ukończyli 90. 
rok życia. Postanowiono, że wraz z listem gratulacyjnym
i życzeniami będzie ona przekazywana adresatom w miarę 
możliwości osobiście, przed Świętami Bożego Narodzenia.

W październiku zapadła decyzja, że skład, druk i wy-
dawanie biuletynu Pro Medico w roku 2012 będzie 
realizowane przez firmę zewnętrzną wybraną 
w drodze konkursu ofert.

W reakcji na zapowiadane ograniczenia możliwości pracy 
w poradniach specjalistycznych kolegów z I° specjalizacji, 
ORL uchwaliła apel do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ 
wyrażający dezaprobatę dla takich decyzji. Wydano także 
stanowisko wyrażające sprzeciw wobec planowanych 
wówczas zasad wypisywania recept i zobowiązania 
lekarzy do weryfikacji uprawnienia pacjenta do refundacji 
oraz określania wysokości refundacji. Dokumenty w treści są 
zbieżne z tymi, jakie podjęte były przez Konwent Prezesów 
izb okręgowych i Prezydium NRL. Zorganizowano zbieranie 
wśród lekarzy i lekarzy dentystów podpisów pod petycją 
popierającą zmianę zasad dotyczących przepisywania leków 
refundowanych.
Zaczęła funkcjonować nowa strona BIP Izby. Na stronie 
będą zamieszczane niezbędne informacje przy zachowaniu 
przepisów o ochronie danych osobowych. Ustalono, że będą 
zamieszczane uchwały, apele i stanowiska Izby, jednakże 
treść uchwał osobowych nie będzie publikowana poza tytu-
łem i zaznaczeniem, że jest to uchwała o takim charakterze.
Pozwoli to zachować ciągłość numeracji.
ORL powzięła informację, że prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Jacek Paszkiewicz rozdzielił między wybrane 
oddziały wojewódzkie NFZ kwotę około 600 mln zł dodatko-
wych pieniędzy pochodzących z tzw. funduszu zapasowego. 
Beneficjentami tego zastrzyku finansowego zostały: oddział 
mazowiecki, który otrzymał około 550 mln zł, oddział po-
morski i odział śląski NFZ, który uzyskał zaledwie 15 mln zł. 
W tej sprawie zostały rozesłane listy do posłów i se-
natorów województwa śląskiego z wyrazami 
wielkiego zaniepokojenia takim działaniem i z zapy-
taniem, co zamierzają w tej kwestii uczynić.
Członkowie ORL zapoznali się z treścią stanowiska Prezy-
dium NRL w sprawie ustawy o refundacji leków, środków 
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spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych.
Również w październiku odbyło się w Książu sympozjum 
„Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować”, 
w którego organizacji uczestniczyła po raz pierwszy nasza 
Izba wspólnie z Naczelną, Dolnośląską i Saksońską Izbą Le-
karską. Wydarzenie to było szeroko prezentowane w biule-
tynie Pro Medico i na stronie internetowej. Uczestnicy, także 
spoza środowiska medycznego, ocenili je bardzo wysoko. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziło opracowanie „Per-
spektywy zawodowe lekarzy specjalistów na obsza-
rze Izb Lekarskich Śląskiej i Dolnośląskiej – problemy 
demograficzne” przygotowane wspólnie przez obie Izby.

16 listopada, w siedzibie Izby z inicjatywy prezesa zorgani-
zowana została konferencja prasowa pt. „NIE – dla 
dyskryminacji pacjentów ze Śląska” poświęcona nie-
sprawiedliwemu podziałowi pomiędzy województwa, środków 
finansowych z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu 
Zdrowia, dokonanemu przez jego prezesa Jacka Paszkiewicza 
w październiku 2011 r. Do udziału w konferencji zaproszeni 
zostali przedstawiciele regionalnych struktur OZZL, izby ap-
tekarskiej oraz pielęgniarek i położnych, a także dyrektorzy 
placówek ochrony zdrowia.
Również w listopadzie ORL wystosowała apel do parla-
mentarzystów i Ministra Zdrowia w związku z bulwersującym 
i niesprawiedliwym podziałem środków z NFZ.

ORL z aprobatą przyjęła informację, że wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego, Minister Zdrowia 
podpisał w dniu 28.10.2011 r. rozporządzenie zmieniające 
wcześniejsze w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, umożliwiające leka-
rzom posiadającym I° specjalizacji udzielanie porad specjali-
stycznych kontraktowanych przez NFZ.

W grudniu aktywność Prezydium i ORL skupiała się na 
problemach związanych z nowymi, ustalonymi roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia, zasadami wysta-
wiania recept i proteście przeciw niektórym jego 
zapisom. Nie zaniedbywano oczywiście innych kierunków 
działalności.
Podpisana została z firmą zewnętrzną: Wydawnictwem KA 
z Tarnowskich Gór, wyłonioną w trybie konkursu ofert, umo-
wa na skład i druk biuletynu Pro Medico. Pismo zyskało nową 
szatę graficzną.

Prezydium z upoważnienia ORL, zgodnie z decyzją Okręgowe-
go Zjazdu Lekarzy, ustaliło wysokość wynagradzania ryczałto-
wego osób pełniących następujące funkcje:
– Redaktor naczelny biuletynu Pro Medico
– Rzecznik praw lekarzy
– Mediator
– Redaktor strony internetowej.

SPRAWY SZCZEGÓLNEJ WAGI
Szkolenia

Szczególnie wielką wartość mają liczne kursy oraz inne 
formy kształcenia i szkolenia organizowane dla leka-
rzy i lekarzy dentystów. Wielka w tym zasługa bardzo ak-
tywnej Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego. Jej dokonania 
prezentuje sprawozdanie przewodniczącej Komisji Kol. Hali-
ny Borgiel-Marek. Koniecznie należy tu jednak wymienić te 
szczególne. Wiele z nich udało się zorganizować dzięki osobi-
stemu zaangażowaniu i z wykorzystaniem osobistych dobrych 
relacji prezesa ORL oraz innych osób aktywnie działających 
w samorządzie. Przede wszystkim dzięki współpracy z naszą 
Izbą, Śląski Uniwersytet Medyczny uzyskał akredy-
tację CMKP na prowadzenie kursu atestacyjnego 
do specjalizacji z chorób wewnętrznych. Odbędzie się 
on w połowie 2012 r. Śląscy lekarze po raz pierwszy będą 
mogli odbyć takie szkolenie bez konieczności wyprowadzania 

się na wiele tygodni do stolicy. Na uciążliwość i koszty z tym 
związane, specjalizujący się koledzy skarżyli się od dawna. 
Po raz kolejny zostały pozyskane środki unijne na bezpłatne 
szkolenie w zakresie zdrowia publicznego wymagane do spe-
cjalizacji (program „Pro Doctore 2”).
Te i inne programy i kursy (w tym bardzo wysoko oceniany 
i cieszący się wielką popularnością wśród lekarzy kurs z za-
kresu resuscytacji dorosłych, dzieci, noworodków i niemowląt) 
nie mogłyby się wydarzyć bez sprawnej pomocy biura izby, 
szczególnie ośrodka kształcenia.

Dom Lekarza Seniora
23 listopada 2011 r. na posiedzeniu ORL i za zgodą Rady 
wyrażoną w głosowaniu, została podpisana umowa najmu 
Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu z firmą „Jesien-
na Róża”. W Domu Lekarza Seniora świadczone będą usługi 
polegające na całodobowej opiece wraz z zakwaterowaniem. 
Umowa przewiduje pierwszeństwo i opłatę preferencyjną dla 
lekarzy. Obecnie wiemy, że pierwsi pensjonariusze już tam 
mieszkają. 
Droga do zawarcia tej umowy była długa.
29 października 2006 roku podpisano notarialny akt kupna 
obiektu, który stał się własnością Śląskiej Izby Lekarskiej. 
W marcu 2008 roku rozpoczęto remont obiektu. W maju 
2009 roku podczas obchodów 20-lecia ŚIL nastąpiło uroczy-
ste otwarcie Domu Lekarza Seniora. Obiekt nie mógł jednak 
zostać uruchomiony z uwagi na brak zgłoszeń chętnych do 
zamieszkania lekarzy i lekarzy dentystów w liczbie wystar-
czającej do zbilansowania kosztów. W związku z tym wiosną 
2010 roku prezes ORL J. Kozakiewicz wystosował do 
3600 lekarzy emerytów i rencistów listy z zapyta-
niem m.in. o chęć zamieszkania w Domu Lekarza Seniora. 
Zamiar taki zgłosiło wstępnie jedynie 6 osób. Obiekt dyspo-
nuje 30 miejscami – na taką liczbę mieszkańców rozłożono 
koszty jego funkcjonowania. Rachunek ekonomiczny w takiej 
sytuacji nie pozwalał na racjonalne funkcjonowanie tego 
obiektu, który stał się kosztownym balastem Izby. W maju 
2010 r., w drodze postępowania ofertowego, ORL wybrała 
firmę, która przygotowała biznesplan stwarzający możliwość 
wyboru formy organizacyjnej, pozwalającej ŚIL na uniknięcie 
dalszych strat wynikających z utrzymywania niezamieszkałe-
go obiektu. Autor opracowania przedstawił kilka możliwości 
dających szansę powodzenia naszemu przedsięwzięciu:
– sprzedaż obiektu
– przekazanie w zarząd obcy
– najem lub dzierżawę obiektu.
Przeprowadzono postępowanie ofertowe, którego celem był 
wybór podmiotu oferującego warunki najkorzystniejsze dla 
Izby oraz gwarantującego dobrą opiekę naszym seniorom. 
Wpłynęło 5 ofert, z których w końcowym etapie do rozmów 
przystąpiły dwie firmy. W toku dalszych, już ostatecznych 
uzgodnień, powody ekonomiczne spowodowały wycofanie 
się oferentów. Poszukiwania potencjalnego najemcy były 
prowadzone nadal, aktywnie, z wielkim zaangażowaniem 
dyrektor biura Izby. W rezultacie w listopadzie Prezydium 
poznało nowego potencjalnego najemcę DLS. Była to firma 
„Jesienna Róża” z Siemianowic Śląskich zajmująca się opie-
ką nad osobami starszymi. Po negocjacjach strony znalazły 
porozumienie i Dom Lekarza Seniora zaczął funkcjonować.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 
w Tychach i inne problemy 

w zakresie funkcjonowania szpitali
ORL i jej Prezydium z uwagą śledzi przemiany zachodzące 
w śląskiej ochronie zdrowia. Szczególnie wyrazistą formę 
przybrały one w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 
w Tychach. Dramatyczne losy zadłużonego szpitala oddanego 
w kontrowersyjnie sprawowany zarząd nowego dyrektora 
były przedmiotem kilku spotkań z przedstawicielami lekarzy 
tam pracujących i ich reprezentacji w postaci Koła Terenowego 
OZZL. Obniżenie wynagrodzenia i zwolnienia lekarzy, likwi-
dacja oddziałów, nieprawidłowości w zawieraniu umów z fir-

mami zewnętrznymi zatrudniającymi lekarzy nie uchodziły 
naszej uwadze. Wystosowane były zapytania do dyrektora 
w sprawie likwidacji oddziałów szpitalnych. Odbyło się także 
spotkanie z wicemarszałkiem województwa śląskiego.
Równocześnie z uwagą śledzimy zmiany zachodzące w innych 
szpitalach. Szczególnie niepokojące są zmiany dotyczą-
ce zasad wyboru na stanowiska kierownicze w od-
działach szpitalnych: odchodzenie od funkcji ordy-
natorów wybieranych w drodze konkursu na rzecz 
kierowników oddziałów. Rola Izby Lekarskiej w tych 
wyborach i powołaniach została radykalnie zredukowana, 
decyzję w tej sprawie pozostawiono do swobodnego wyboru 
zarządzającym szpitalami.

Inne sprawy szczególne
Czas pracy lekarzy, praca w ramach umów cywil-
no-prawnych czy w ramach zatrudnienia. Zmiany 
w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. 
Zagrożenia, od których należy się ubezpieczać. To 
wszystko było przedmiotem dyskusji na posiedze-
niach ORL i Prezydium. Obserwuje się tendencję do coraz 
większego zainteresowania tymi sprawami. Jest to koniecz-
ność wynikająca ze skutków, bezpośrednich lub dalszych, 
wolno postępującej redukcji łóżek szpitalnych w publicznej 
służbie zdrowia, zmiany form własnościowych placówek i re-
strukturyzacji, jako skutku zmian na mapie usług zakontrak-
towanych przez NFZ.
Nowością bieżącej kadencji samorządu lekarskiego jest in-
tensywna współpraca naszej Izby ze Śląską Izbą 
Aptekarską w Katowicach, co niewątpliwie odnotować 
należy z satysfakcją, choć wielka szkoda, że katalizatorem 
stały się tu fatalne zapisy ustaw i rozporządzeń dotyczące 
ordynacji leków. Tym bardziej przypomnieć należy zawarte 
już porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką w Ka-
towicach, z którą wiążą nas przyjazne kontakty. Współpracę 
z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach traktujemy jako oczywistość, podobnie z Izbą Dia-
gnostów Laboratoryjnych. Przypomnienia te uważam 
za ważne wobec stale istniejącego zagrożenia dla 
samorządności zawodów zaufania publicznego.

Sprawa tzw. ustawy refundacyjnej
Już XXX OZL w Katowicach podjął w tej sprawie apel skie-
rowany do NRL, gdzie w związku ze zwiększoną odpowie-
dzialnością lekarzy za błędy przy wystawianiu recept na 
leki refundowane, postulowano rekomendowanie lekarzom 
niezawieranie z NFZ nowych umów na wystawianie recept. 
W kwietniu 2011 r. na posiedzeniu ORL apel ten został przy-
pomniany z równoczesnym zobowiązaniem się członków 
ORL do przemyślenia sprawy i rozeznania wśród kolegów 
możliwości powodzenia zbiorowego protestu, czy jednolitego 
zachowania się. Wówczas jeszcze była nadzieja, że działania 
NRL i jej Prezydium mogą spowodować zmianę niekorzyst-
nych dla lekarzy zapisów ustawy – szczególnie jej art. 48 ust. 
8. ORL z uwagą śledziła relacje w tej sprawie.
W październiku ORL zapoznała się ze stanowiskiem Konwen-
tu Prezesów OIL i Prezydium NRL i podjęła stanowisko stwier-
dzające konieczność zmiany w ustawie z 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiany 
miały dotyczyć zapisów mówiących o weryfikacji przez leka-
rza uprawnień pacjenta do refundacji i zobowiązujących go do 
określenia stopnia refundacji.

Problem stał się palący po wyborach parlamentarnych, kiedy 
w drugiej połowie listopada nowy Minister Zdrowia przesłał 
do NRL projekt rozporządzenia regulującego wystawianie re-
cept z prośbą o uwagi „na wczoraj” – tym razem dosłownie! 
Okazało się przy tym, że o prawie do refundacji mają decy-
dować wskazania rejestracyjne leku (tj. zapisane w oficjalnej 
Charakterystyce Produktu Leczniczego), a nie wskazania kli-
niczne. Efektem było masowe, ogólnopolskie, podpisywanie 
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przez lekarzy i lekarzy dentystów petycji z żądaniem zmian 
przepisów ustawy refundacyjnej. ORL Śląskiej Izby Lekarskiej 
w listopadzie skierowała do Ministra Zdrowia apel o wstrzy-
manie prac nad projektem rozporządzenia dotyczącego obo-
wiązków i uprawnień lekarza do wystawienia recept na leki 
refundowane do czasu opracowania projektu rozporządzenia 
o prowadzeniu dokumentacji medycznej niezbędnej przy wy-
pisywaniu recept „pro familia” i „pro auctore”, a także wy-
pełnienia treści deklaracji NFZ i NRL dotyczącej wzoru umowy 
upoważniającej lekarza i lekarza dentystę do wystawiania 
recepty na leki refundowane.
2 grudnia NRL postanowiła rekomendować lekarzom i leka-
rzom dentystom stemplowanie recept pieczątką „Refundacja 
leku do decyzji NFZ”. ORL Śląskiej Izby Lekarskiej na posie-
dzeniu 14 grudnia wysłuchała relacji prezesa z posiedzenia 
NRL. Postanowiono szeroko rozpowszechnić komunikaty 
o sposobach postępowania w sprawie wystawiania recept 
i działaniach w ramach „protestu pieczątkowego”. 16 grud-
nia odbyło się pamiętne nadzwyczajne posiedzenie NRL, na 
którym postanowiono protest zawiesić. Równocześnie, w od-
powiedzi na propozycję Ministra wspólnych rozmów, w Na-
czelnej Radzie Lekarskiej powołano zespół do spraw 

opracowania zmian w ustawie refundacyjnej (prze-
wodniczy mu prezes ORL Jacek Kozakiewicz).
28 grudnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ORL ŚIL, 
na którym podjęta została uchwała nr 63/2011, w której, 
w odpowiedzi na zawieszenie protestu przez NRL 16 grud-
nia, stwierdzono m.in: „(…) Wobec braku ze strony 
Naczelnej Rady Lekarskiej wskazania konkretnych 
form postępowania w związku z wejściem w ży-
cie w dniu 1 stycznia 2012 r. ustawy o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(…) Okręgowa Rada Lekarska (…) uważa za 
uzasadnione postępowanie Koleżanek i Kolegów 
polegające na dokonywaniu na receptach adnotacji 
„refundacja leku do decyzji NFZ”. Zespół negocjacyjny 
NRL pracował bardzo intensywnie, co zostało docenione przez 
kolegów w uchwale podjętej przez ORL w styczniu 2012 r. 
Ostatecznie protest został zawieszony, obowiązują rekomen-
dacje NRL dotyczące zasad wystawiania recept. Pozostaje 
mieć nadzieję, że zawieszenie protestu pozwoli na spokojną 
pracę, a może nawet na owocną współpracę z Ministrem 
Zdrowia. Kolejne działania w tej sprawie toczą się zgodnie 

z zaleceniami Nadzwyczajnego KZL z lutego 2012 r. Izby 
Lekarskie, w tym ŚIL, nie rezygnują przy tym z za-
sadniczego postulatu, że sprawy refundacji i wery-
fikacji uprawnień pacjenta nie powinny należeć do 
lekarza opiekującego się pacjentem.
Cenną zdobyczą jest przy tym współpraca samorządów ap-
tekarskiego i lekarskiego oraz usilne dążenie do tego, by 
w sprawie wystawiania i realizacji recept lekarze i farmaceuci 
stali po tej samej stronie, przy pacjentach, wspierając się wza-
jemnie w walce z chorobami.

Na koniec, już tradycyjnie, koniecznie wspomnieć trzeba 
o pracownikach biura Izby. Ich fachowość, życzliwość, 
i starania, by aparat administracyjny Izby funkcjonował 
sprawnie i na rzecz członków samorządu, może być przy-
kładem dla innych urzędów. Wielkie dzięki za to skła-
dam na ręce Pani Dyrektor, mgr Wandy Galwas-
Prasałek. 

Andrzej Postek
Sekretarz ORL

Sprawozdanie sporządzono wg stanu księgowego na dzień 
15 lutego 2012 r.

 Sprawozdanie Rzecznika Praw Lekarzy
Zadaniem Rzecznika Praw Lekarzy jest podejmowanie 
działań dla obrony indywidualnych i zbiorowych interesów 
członków ŚIL w przypadku naruszania ich dóbr osobistych, 
nietykalności cielesnej, bądź użycia w stosunku do nich 
obiektywnie nieadekwatnych środków przymusu w toku po-
stępowania karnego lub innego w związku z wykonywaniem 
zawodu lekarza. Wyłączeniu podlegają sprawy dotyczące 
lekarzy, prowadzone przed organami izb lekarskich.
Funkcję Rzecznika Praw Lekarzy sprawuję zgodnie z Uchwa-
łą Nr 187/2010 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
z dnia 21 kwietnia 2010 roku.
W przedstawianym okresie sprawozdawczym niewątpli-
wym sukcesem naszej Izby Lekarskiej było podpisanie 
porozumienia w przedmiocie świadczenia pomocy prawnej 
dla lekarzy i lekarzy dentystów. Porozumienie to zostało 
zawarte w lutym 2011 r. pomiędzy Śląską Izbą Lekarską 
a Okręgową Izbą Adwokacką w Katowicach. Na mocy poro-
zumienia podjęto współpracę z 15 kancelariami prawnymi, 
rekomendowanymi przez Izbę Adwokacką. W wyniku tego 
porozumienia każdy lekarz, członek ŚIL, ma prawo do jed-
nej w kwartale kalendarzowym, bezpłatnej porady prawnej 
dotyczącej typowych sytuacji faktycznych, co do których 
możliwe jest udzielenie porady prawnej bez konieczności 
pogłębionej analizy prawnej, analizy dokumentów, dodatko-
wych spotkań lub uzgodnień telefonicznych.
W roku 2011 do Biura Rzecznika Praw Lekarzy ŚIL wpłynęło 
13 spraw, w tym 11 spraw szczegółowych, dotyczących leka-
rzy oraz dwie sprawy ogólne.
Problemy ogólne, dotyczące środowiska lekarskiego, to zgła-
szane przez lekarzy nieprawidłowości w podpisywaniu kon-
traktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co skutkowało na 
początku 2011 r. zwalnianiem dużej rzeszy lekarzy z pracy 
w wielu poradniach specjalistycznych oraz sprawa listów kie-
rowanych do lekarzy przez przedstawicieli NFZ, informują-
cych o przekroczonych limitach na leki refundowane. W tych 
sprawach Rzecznik w obronie interesów lekarzy, prowadził 
osobiście rozmowy z dyrekcją Śląskiego Oddziału NFZ.
Współpracując z biurem prawnym Śląskiej Izby Lekarskiej, 
Rzecznik kontynuował trzy sprawy z 2010 r. Wskazał kan-
celarię prawną, która może zająć się dalszym prowadzeniem 
spraw oraz pozytywnie zaopiniował jeden tylko złożony 
wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
Przedstawiam w skrócie przykładowe problemy, którymi 
zajmowałam się jako Rzecznik w 2011 r.:
– Jedna ze spraw dotyczyła wyjątkowo bulwersującego 
zniesławienia i szkalowania dobrego imienia lekarza. 
Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej 

w Katowicach z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa.
– Inna sprawa, którą rozpatrywałam, to zażalenie lekarki, 
która zwróciła się o pomoc i poradę w związku z bardzo nie-
stosownym zachowaniem się wobec niej pacjentki. Lekarkę 
poinformowano o możliwości wniesienia do sądu cywilnego 
aktu oskarżenia oraz o możliwości wystąpienia o przyzna-
nie pomocy prawnej lub finansowej ze strony Śląskiej Izby 
Lekarskiej.
– Kilka przypadków dotyczyło zniewag, oszczerstw, rosz-
czeń ze strony pacjentów wobec lekarzy, chęci uzyskania 
odszkodowań przez chorych, czy konfliktów z pracodawcą, 
co często lekarzowi utrudniało wykonywanie zawodu. Jeden 
z lekarzy stracił możliwość zarobkowania na dyżurach, co 
miało wyraźny związek ze skierowanymi przeciwko niemu 
nieuzasadnionymi skargami ze strony pacjentów. W celu 
udzielania fachowej porady i pomocy prawniczej, wielokrot-
nie Rzecznik współpracował z prawnikami biura prawnego 
Izby.
– Innej lekarce, która straciła zaufanie do swojej pacjent-
ki, po tym, jak ta wniosła na nią skargę do władz miasta, 
Rzecznik wskazał na możliwość odmowy udzielania dalszych 
porad tej pacjentce i skierowanie jej do innej, równorzędnej 
placówki służby zdrowia. Rzecznik wystosował także w tej 
sprawie pismo do władz miasta.
– W dwóch przypadkach, po rozeznaniu problemu i uzy-
skaniu opinii prawnej, Rzecznik nie był w stanie pomóc 
lekarzowi ani interweniować w jego sprawie, ponieważ zgod-
nie z Regulaminem Działania Rzecznika Praw Lekarzy §1 
przekraczało to jego kompetencje i nie było możliwe. Były 
to sprawy prowadzone przeciwko lekarzom przez inne orga-
ny Izby Lekarskiej. W każdym jednak przypadku Rzecznik 
wysłuchiwał lekarza i jego problemu oraz udzielał porad 
w zakresie swoich kompetencji.
– Jedna z lekarek wystąpiła do Rzecznika o pomoc w od-
zyskaniu prawa jazdy, którego została pozbawiona po za-
trzymaniu przez policję w drodze do pracy. Sprawa ta jest 
nadal w toku.
– Następna sprawa, która wpłynęła niedawno do Rzeczni-
ka, dotyczy lekarki, którą inni koledzy – lekarze skierowali 
na badania przed Komisją w Izbach Lekarskich z powodu jej 
rzekomo złego stanu zdrowia. Lekarka ta obawia się grożą-
cego jej zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
– Dwukrotnie lekarze zwrócili się do Rzecznika o pomoc 
w związku z umieszczeniem na stronie internetowej dotyczą-
cej „rankingu lekarzy”, szkalujących ich dobre imię opinii 
przez nieznanego sprawcę. W ostatnim przypadku Rzecznik 

wystąpił do organów ścigania z prośbą o zajęcie się tą sprawą 
oraz o ustalenie tożsamości sprawcy.
Zwróciłam uwagę, że coraz więcej spraw zgłaszanych do 
Rzecznika nosi znamiona zniewagi, szkalowania, pomówień, 
nagannego zachowania ze strony pacjentów, na które lekarz 
niejednokrotnie nie ma wpływu. Z przykrością muszę stwier-
dzić, że lekarze nie mają skutecznych instrumentów obrony. 
Dlatego też mam w planie jako Rzecznik zadbać o to, aby 
tę sytuację zmienić i poprawić jak najszybciej. W pierwszej 
kolejności należy doprowadzić do tego, aby zawód lekarza 
uznawano ponownie jako zawód wypełniający znamiona 
„funkcjonariusza państwowego”.
Moje, co prawda skromne jeszcze, doświadczenie jako Rzecz-
nika Praw Lekarzy pozwoliło mi jednak na pewne obserwa-
cje i przemyślenia. Zwróciłam uwagę na bardzo niski poziom 
wiedzy prawniczej wśród lekarzy. Dlatego też wystąpiłam 
do Prezydium ORL z prośbą o organizowanie regularnych, 
cyklicznych szkoleń dla lekarzy na temat prawa medyczne-
go. Jest to bowiem konieczne i niezbędne, zwłaszcza w sy-
tuacji coraz częściej pojawiających się roszczeń ze strony 
pacjentów przeciwko lekarzom, a także w świetle noweli-
zacji przepisów dotyczących ochrony zdrowia. W związku 
z tym prezes ORL Jacek Kozakiewicz w grudniu ub. roku 
wystąpił z prośbą do prezesów towarzystw naukowych na 
terenie naszej Izby Lekarskiej z prośbą, aby przy okazji 
każdego spotkania naukowego organizowali dodatkowo 
szkolenia z prawa medycznego. A już od stycznia br. ŚIL 
także zaczęła organizować takie szkolenia dla lekarzy 
i lekarzy dentystów.
W ubiegłym roku udzieliłam jako Rzecznik kilku wywiadów 
do prasy oraz wywiadu do Polskiego Radia.
Pragnę zaznaczyć, że jestem nadal otwarta na wszelkie 
problemy, z którymi stykają się w swojej pracy zawodo-
wej lekarze. Regularnie udzielałam i nadal będę udzielać 
lekarzom wszelkich porad albo telefonicznie, albo w razie 
potrzeby – osobiście.
Wszelkie wnioski można kierować do mnie drogą mailową 
lub pocztą tradycyjną oraz zgłaszać telefonicznie w każdej 
chwili. Do celów korespondencji w sprawach do Rzecznika 
utworzono specjalnie adres mailowy (e-mail: rzecznikpl@
wp.pl). Numer telefonu służbowego Rzecznika jest udo-
stępniany zainteresowanym za pośrednictwem Śląskiej 
Izby Lekarskiej. 

dr hab. n. med. Katarzyna Ziora
Rzecznik Praw Lekarzy ŚIL 

w Katowicach
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Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Przewodniczący – Krzysztof Olejnik
2. Zastępca Przewodniczącego – Piotr Grzesik
3. Sekretarz – Piotr Zyzak
4. Członkowie: – Wiesława Dulęba, Maciej Kubicz, Władysław Łoś, Zbigniew Rok
w obecności:
1. Prezesa ORL – Jacka Kozakiewicza
2. Skarbnika ORL – Jerzego Rdesa
3. Dyrektora Biura ŚIL – Wandy Galwas-Prasałek
4. Głównej Księgowej ŚIL – Róży Wróbel
zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Śląskiej Izby Lekar-
skiej w 2011 roku, przedstawionym przez Skarbnika ORL Kol. Jerzego Rdesa.

Na podstawie przedstawionych materiałów Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdzi-
ła, że Śląska Izba Lekarska w roku 2011 uzyskała przychody w wysokości 
8.722.390,15 zł tj. 96,32% wartości zaplanowanej.
Głównym powodem nieosiągnięcia planowanych przychodów jest brak refundacji kosztów 
poniesionych w związku z realizacją zadań przejętych od organów administracji państwowej, 
które w 2011 roku zaplanowano na poziomie 984.000 zł.
Rzeczywista wartość kosztów poniesionych w związku z tą działalnością wynosi 893.609,35 zł.

W kwestii refundacji kosztów przez Ministerstwo Zdrowia, Okręgowa Komisja Rewizyjna uzy-
skała wyjaśnienie prezesa ORL, iż proponowana przez Ministra Zdrowia dotacja pokryłaby 
zaledwie 22% kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań przejętych od admini-
stracji państwowej. Podobnie jak przeważająca większość izb okręgowych, nasza ORL w dniu 
28 grudnia 2011 r. podjęła decyzję o niepodpisywaniu umowy.
Izby okręgowe prowadzą wspólne działania zmierzające do odzyskania środ-
ków, które nie wpłynęły do izb w latach poprzednich.
Wszczęte na wniosek ŚIL przed Sądem Rejonowym w Warszawie postępowanie pojednawcze 
dot. zapłaty należności za realizację zadań przejętych od administracji państwowej w kwocie 
1.283.963,37 zł (za lata 2007-2009) nie doprowadziło do ugody.
Śląska Izba Lekarska wraz z pozostałymi izbami ustala strategię postępowania, która do-
prowadziłaby do uzyskania należnych izbie środków. Nie uzyskano również zaplanowanych 
przychodów w działalności gospodarczej z uwagi na nieuruchomienie Domu Lekarza Seniora.

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła również analizę poniesionych w roku 2011 
kosztów.

Wartość poniesionych kosztów jest niższa od wielkości zaplanowanej w budżecie na 2011 r. 
o 1.096.102,20 zł tj. o 12,23%.
Podobnie jak w latach ubiegłych zaniepokojenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej budzi fakt wy-
korzystania zaledwie 41% środków przewidzianych dla delegatur. Świadczy to o niewielkim 
zainteresowaniu życiem środowiska lekarskiego. 
Okręgowa Komisja Rewizyjna przeanalizowała koszty poniesione przez Okręgową Radę Le-
karską zdefiniowane w budżecie jako „pozostałe”. 
Na pozycję tę składają się:

 Sprawozdanie Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej w Katowicach
sporządzone w dniu 7 marca 2012 r. dla XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

czynsz 14 858,78

delegacje 1 058,15

inne 6 691,68

delegacje przewodniczącego  6 002,05

charytatywne 10 000,00

upominki 3 100,48

zasilenie konta Fundacji „Dom Lekarza Seniora” 150 000,00

Stowarzyszenie Lekarzy we Lwowie 5 000,00

koszty finansowe 24 000,00

koszty sądowe – pełnomocnictwa 875,35

spotkania integracyjne – koszty niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów 19 061,14

dofinansowanie wydawnictw 2 000,00

rezerwa na należności z tytułu nieopłaconych składek 543 363,57

W kilku pozycjach odnotowano nieznaczne przekroczenia zaplanowanej wartości kosztów, 
jednakże jest to w pełni uzasadnione, a w ogólnym rozrachunku nie powoduje pogorszenia 
wyniku finansowego izby.
Okręgowa Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, że 
majątek Śląskiej Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2011 r. przedstawiał się na-
stępująco:
– majątek trwały  197.105,28
– nieruchomości  5.888.442,95
– Dom Lekarza Seniora  5.282.763,39
– udziały w innych organizacjach  108.269,25
– wartości niematerialne i prawne  2.314,26
Część środków, które wpłynęły do izby ulokowano w bankach. Na dzień sporządzenia 
sprawozdania tj. 31.12.2011 r. ŚIL dysponowała następującymi środkami fi-
nansowymi:
Bank PKO BP O/Katowice
– konto podstawowe  91.012,69
– konto pożyczek  331.705,06
– konto bioetyki  138.345,74
– konto Senior  2.048,34
Bank Śląski O/Katowice
– konto podstawowe  7.081.837,92
– konto pożyczek na kształcenie 7.552,59
– konto funduszu socjalnego 881,03
– konto Pro Medico  280.494,29
– konto gabinety  11.572,19
– konto Pro Doctore  54.353,51
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2011 r. stanowi kwotę 
19.208,81 PLN:
kasa podstawowa  12.807,81
kasa gabinety  2.971,00
kasa pożyczek  2.850,00
ubezpieczenia  580,00
Suma środków pieniężnych w bankach i kasie wynosi 8.019.012,17 PLN.
Obligacje   207.621,95
   
Okręgowa Komisja Rewizyjna przeanalizowała również projekt budżetu na rok 2012, w któ-
rym założono wzrost przychodów oraz kosztów na poziomie 4-5% w porównaniu do wartości 
zaplanowanych na rok 2011. W preliminarzu uwzględniono wydatki na kursy i szkolenia, sty-
pendia, nagrody dla specjalistów oraz gratyfikacje dla seniorów i pomoc dla lekarzy i lekarzy 
dentystów będących w trudnej sytuacji życiowej. Przewidziano także wydatki na urządzenie 
nowych miejsc parkingowych przed Domem Lekarza.

Okręgowa Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, wy-
słuchaniu informacji i wyjaśnień prezesa i skarbnika ORL podjęła uchwałę o następującej 
treści:
Okręgowa Komisja Rewizyjna: 
– pozytywnie ocenia wykonanie budżetu w 2011 r. i uzyskanie dodatniego wyniku finan-
sowego akceptuje decyzję ORL dot. zawarcia umowy na dzierżawę Domu Lekarza Seniora 
i z zadowoleniem przyjmuje warunki wynegocjowane dla lekarzy seniorów z uznaniem odnosi 
się do działań ORL w zakresie ciągłego zwiększania liczby szkoleń i kursów oraz pozyskiwania 
środków unijnych na kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
– wyraża uznanie dla prezesa ORL za skuteczność w organizacji studiów podyplomowych 
z zakresu prawa medycznego,
– z wielkim zadowoleniem przyjmuje informację o uruchomieniu – wspólnie z ŚUM – kur-
sów atestacyjnych do specjalizacji,
– akceptuje sposób zarządzania i gospodarowania hotelem „Pro Medico” w Warszawie
– zaleca ORL kontynuowanie działań zmierzających do wyegzekwowania od MZ zwrotu 
kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań przejętych od organów administracji 
państwowej,
– zaleca ORL przedstawienie pod obrady XXXI OZL kwestii ściągalności zaległych składek,
– pozytywnie ocenia plan budżetu na rok 2012,
– wnioskuje do XXXI OZL o udzielenie ORL absolutorium za 2011 rok. 

Krzysztof Olejnik
Przewodniczący

Okręgowej Komisji Rewizyjnej
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1. W 2011 r. wpłynęło do Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach – 286 skarg
2. Pozostało z okresu poprzedniego – 217 skarg
3. Razem rozpatrywano – 503 skargi
4. Zakończono w omawianym okresie – 316 spraw
w tym:
– odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego – 
100  spraw
– umorzenie postępowania – 150 spraw
– skierowano do Okręgowego Sądu Lekarskiego – 28 spraw
– w inny sposób (np. polubownie, wycofanie) – 38 spraw
5. Pozostało na następny okres – 191 spraw
6. Sprawy skierowane do Mediatora ŚIL – 1 sprawa.
W omawianym okresie zaobserwowano wpływ większej ilości 
spraw do Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej w odniesieniu do lat poprzednich.
W 28 sprawach rzecznik wystąpił do OSL z wnioskiem o uka-
ranie 38 lekarzy, co stanowi wzrost w stosunku do roku 
2010 r., gdzie zarzuty przed sądem usłyszało 15 lekarzy.
Wśród skarg, które napłynęły w 2011 r. największą grupę 
nadal stanowią skargi dotyczące uszkodzenia ciała i powikłań 
chorobowych w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii. Na-
dal utrzymuje się bardzo wysoki odsetek skarg na orzecznic-
two biegłych sądowych, lekarzy organów rentowych i komisji 
medycyny pracy.
Podkreślenia wymaga poprawa współpracy pomiędzy 
prokuraturami, sądami, a Kancelarią OROZ w za-
kresie udostępniania i wymiany informacji o toczących się 
postępowaniach, udostępniania posiadanej dokumentacji 
i opinii biegłych.
Wprowadzenie w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta oraz, co za tym idzie, likwidacja stanowiska 
Rzecznika Praw Pacjenta przy wojewódzkich oddziałach NFZ, 
spowodowały zwiększenie ilości spraw przekazy-
wanych przez tę instytucję do rzecznika częstokroć 
w sprawach, w których nie ma przesłanek z zakresu odpo-
wiedzialności zawodowej. Nadal obserwuje się wysoki od-
setek spraw z zakresu stomatologii. To one właśnie 
najczęściej przekierowywane są z NFZ. Szczególnie wiele ich 
dotyczy reklamacji prac protetycznych. NFZ, nie posiadając 
w swych strukturach biegłych, którzy mogliby ocenić zasad-
ność reklamacji, kieruje je do rzecznika, zakładając, że pro-
wadzone postępowanie wyjaśni zasadność ich uznania. Taka 

zasada działania absorbuje działalność rzecznika (do 20% 
prowadzonych spraw), narażając tym samym izbę lekarską 
na ponoszenie dodatkowych kosztów.
Coraz częściej skargi zawierają cały szereg zarzutów, które 
nie dotyczą odpowiedzialności zawodowej lekarza, bądź stają 
się przyczyną skonstruowania skargi przeciwko lekarzowi, 
a u ich podłoża leżą nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu systemu służby zdrowia. Ogólnie mówiąc, pertur-
bacje organizacyjne w sferze ochrony zdrowia, permanentne 
problemy finansowe, szczególnie dotyczące lecznictwa szpi-
talnego, stają się podłożem sytuacji konfliktowych. Na tere-
nie działania naszej izby mieliśmy do czynienia z pięcioma 
sytuacjami nasilonych konfliktów pomiędzy lekarzem pełnią-
cym funkcję zarządzającego lub kierownika, a dużą grupą 
lekarzy będących pracownikami. Jest to bardzo niewdzięczne 
i trudne wyzwanie dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej. Diametralnie odmienne jest stanowisko 
stron tych konfliktów co do pojmowania zagadnień ety-
ki lekarskiej, a szczególnie art. 53 Kodeksu Etyki 
Lekarskiej w kontaktach pomiędzy zarządzającym, który 
jest lekarzem, a lekarzami wykonującymi obowiązki służ-
bowe. Niestety, w codziennej pracy rzeczników uderzająca 
jest nikła znajomość prawa medycznego, podstaw prawnych 
wykonywania zawodu lekarza, a szczególnie ustawy o izbach 
lekarskich, która to określa zasady jurysdykcji samorządo-
wej. Nieznajomość ta skutkuje nieprawidłowością zachowań 
lekarzy, których dotyczą skargi. Wskazuje to na konieczność 
stałego kształcenia i podejmowania przez izbę lekarską sta-
rań mających na celu upowszechnienie podstawowych zasad 
prawa medycznego, co zresztą jest czynione, w ramach ini-
cjatyw dotyczących kształcenia podyplomowego, w których 
aktywną rolę odgrywają rzecznicy ŚIL.
W 2011 r. odbyły się dwa szkolenia rzeczników i sę-
dziów naszej izby dotyczące spraw bieżących, jak również 
zmian w interpretacji przepisów, a co za tym idzie zasad 
funkcjonowania organów dyscyplinarnych. Znaczenie dydak-
tyczne tych spotkań zostało podkreślone poprzez przyzna-
nie akredytacji przez NIL umożliwiających uzyskanie przez 
uczestników punktów edukacyjnych.
Z inicjatywy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej w Katowicach odbyło się szkolenie pracowników 
Kancelarii OROZ z całego kraju.
Z inicjatywy Naczelnego Rzecznika oraz Okręgowego 

Rzecznika w Katowicach jako przewodniczącego Konwentu 
Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, 
zorganizowane zostały trzykrotnie konwenty z całego 
kraju, w których zorganizowaniu czynny udział brało biuro 
naszej izby.
W 2011 r. odbyła się wizytacja Kancelarii OROZ przez Naczel-
nego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zakończona 
wydaniem pozytywnej opinii o naszym funkcjonowaniu, 
uzyskaliśmy ocenę bardzo dobrą.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej występo-
wał z licznymi inicjatywami w zakresie interpretacji przepi-
sów ustawy o izbach lekarskich współpracując w tym zakresie 
z Naczelnym Rzecznikiem, a w sprawie inicjatyw dotyczących 
zmiany ustawy, z Komisją Legislacyjną ORL w Katowicach. 
W tym miejscu należy podkreślić, że działania te, które są 
pozytywnie postrzegane w kraju, możliwe były jedynie 
dzięki wspaniałej współpracy z zespołem radców 
prawnych naszej izby. To dzięki ich profesjonalizmowi 
ocena tych działań na forum krajowym jest tak pozytywna. 
Rzecznik wyraża szczególne podziękowania dla pracowników 
Kancelarii Radców Prawnych Niczpan, Trefon, Prasałek s.c. 
gratulując dotychczasowych osiągnięć i licząc na dalszą, wzo-
rową współpracę.
W 2012 roku rzecznik planuje: kontynuowanie aktyw-
nych działań na rzecz szkolenia lekarzy pełniących funkcje 
rzeczników odpowiedzialności zawodowej, zacieśnianie 
jednocześnie współpracy, wymiany poglądów i doświadczeń 
pomiędzy rzecznikami ościennych izb lekarskich, ponieważ 
dotychczas podjęte inicjatywy w tym zakresie spotkały się 
z bardzo dużym zainteresowaniem, jak również przyniosły 
korzyści w zakresie ujednolicenia postępowań w zgodzie 
z obowiązującą ustawą o izbach lekarskich oraz wewnętrz-
nym regulaminem urzędowania rzeczników.
Doświadczenia płynące z takich inicjatyw skutkują podej-
mowaniem działań na rzecz wprowadzenia ujednoliconych 
interpretacji przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa 
medycznego, co w doskonałej współpracy z Naczelnym 
Rzecznikiem, daje efekt w postaci poprawy funkcjo-
nowania Kancelarii OROZ na terenie całego kraju.

dr n. med. Tadeusz Urban
Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej

 Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach 

 Sprawozdanie z działalności Okręgowego 
Sądu Lekarskiego w Katowicach

Lp. Liczba

1. Sprawy, które wpłynęły do Sądu w ciągu roku sprawozdawczego 121

1.1 Liczba lekarzy objętych wnioskami o ukaranie 41

1.2 Liczba lekarzy, którzy zostali wcześniej ukarani przez Sąd Lekarski 1

1.3 Wnioski i zażalenia wymagające rozpatrzenia na posiedzeniu 
niejawnym 104

2. Sprawy pozostałe do rozpoznania na rozprawie głównej z 2010 roku 14

3. Sprawy wymagające rozpatrzenia w trybie niejawnym z 2010 roku 97

4. Wokandy sądu 120

4.1 Rozprawy główne 50

4.2 Posiedzenia niejawne 104

4.3 Sprawy przekazane do postępowania mediacyjnego 1

Ad. 1.1. 
Niektórymi wnioskami o ukaranie objętych 
może być kilku lekarzy.
Ad. 1.3.
Wszystkie zaskarżone postanowienia 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej dotyczące odmowy wszczęcia 
postępowania lub umorzenia wszczętego 
postępowania oraz posiedzenia niejawne, 
zarządzone przez Przewodniczącego OSL, 
dotyczące niektórych wniosków o ukaranie.
Ad. 6.
Dotyczy to postanowień o odmowie wsz-
częcia postępowania lub umorzeniu wsz-
czętego postępowania przez Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Ad. 7.1.
Orzeczenie wydane przez Sąd na rozprawie 
głównej może dotyczyć jednego lub kilku 
lekarzy.
Ad. 7.2.
Dotyczy to postanowienia Sądu wydane na 
posiedzeniach niejawnych /umorzenie/,               
ale niezwiązane ze skargą na postanowienie 
Rzecznika.
Ad. 8. 
We wnioskach o ukaranie może być jeden lub 
kilka zarzutów. Do każdego z tych zarzutów 
Sąd musi orzec o karze, uniewinnieniu lub 
umorzeniu.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA:

ciąg dalszy na str. 22
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4.4 Protesty wyborcze –

5. Postanowienia OSL wydane na wniosek OROZ 
(art. 77 ustawy oil): – 

5.1 - o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez 
obwinionego –

5.2
- o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza 
przez obwinionego –

6. Zażalenia na postanowienia OROZ 88

7. Orzeczenia OSL (łączna liczba wydanych orzeczeń – 
prawomocnych i nieprawomocnych) 29

7.1 Liczba lekarzy, których dotyczyły orzeczenia Sądu I instancji kończące 
postępowanie przed OSL wydane na rozprawie głównej 36

7.2 Liczba lekarzy, których dotyczyły postanowienia Sądu I instancji 
wydane na posiedzeniach niejawnych 1

7.3 Liczba lekarzy w stosunku, do których umorzono postępowanie 2

7.4 Uniewinnieni 10

7.5 Ukarani upomnieniem 18

7.6 Ukarani naganą 5

7.7 Ukarani karą pieniężną –

7.8 Ukarani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach 
organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat 1

7.9 Ukarani ograniczeniem zakresu czynności w wykonywaniu zawodu 
lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat 1

7.10 Ukarani zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na okres od roku 
do pięciu lat –

7.11 Pozbawieni prawa wykonywania zawodu –

8.
Lekarze, w sprawie których uprawomocniło się orzeczenie 
Sądu I instancji (orzeczenia OSL, od których nie zostało 
złożone odwołanie)

21

8.1 Umarzające postępowanie 2

8.2 Uniewinniające 9

8.3 Karzące upomnieniem 8

8.4 Karzące naganą 4

8.5 Karzące karą pieniężną –

8.6 Zakazujące pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyj-
nych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat 1

8.7 Ograniczające zakres czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na 
okres od sześciu miesięcy do dwóch lat 1

8.8 Zawieszające prawo wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu 
lat 1

8.9 Pozbawiające prawa wykonywania zawodu –

9. Lekarze, w sprawie których złożono prawomocne odwołanie 
do NSL: 4

9.1 przez OROZ –

9.2 przez ukaranego 1

9.3 przez pokrzywdzonego 3

Przewodniczący 
Okręgowego Sądu Lekarskiego

lek. Stefan Stencel
mgr prawa

Sprawozdanie 
z działalności OSL 
w Katowicach – cd.

Doktor Lucyna Ruda urodziła się w  roku, gdy na świat przyszła 
Martha Eggert – węgierska śpiewaczka operetkowa, późniejsza 
żona Jana Kiepury. Jak sama wspomina, widziała jego występy, 
gdy śpiewał na stopniach dorożki pod hotelem Bristol. 
– Tak dużo pamiętam z przeszłości, że czasem mam wrażenie, że ta 
wielość doświadczeń mnie rozsadza – mówi pani doktor.
Jubilatka pochodzi z Przasnysza, skąd wraz z rodziną przeprowa-
dziła się do Warszawy. Tam ukończyła Akademię Stomatologiczną 
i w roku 1935 odebrała dyplom lekarza dentysty. W czasie wojny 
była sanitariuszką, narażając się na wielkie niebezpieczeństwo 
udzielała pomocy medycznej Powstańcom Warszawy. W  czasie 
walk na ulicach stolicy została ranna. W 1945 zamieszkała w Byto-
miu, a następnie w Katowicach. Przyjechała na Śląsk, bo stąd po-
chodził jej mąż. 
– Kiedyś powiedziałam sobie, że nie będę nigdy mieszkała poza War-
szawą, ale dobrze mi tutaj – stwierdza solenizantka i dodaje: – Ślą-
zacy to bardzo porządni ludzie.
W  przededniu urodzin, 30 marca br. Jacek Kozakiewicz, pre-
zes ORL, złożył najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uszanowania 
z okazji dostojnego jubileuszu setnych urodzin.
– Niezwykle wysoko cenimy postawę Pani Doktor, nacechowaną pa-
triotyzmem i odwagą oraz zgodną z największymi wartościami hu-
manistycznymi i etyką lekarską – mówił prezes.
Doktor Ruda, która przez ponad półwiecze czynnie praktykowała 
medycynę, na zakończenie spotkania zwróciła się ze swego rodza-
ju apelem: 
– Pochodzę z lekarskiej rodziny, moi wujowie byli lekarzami, brat też 
studiował medycynę. Teraz są inne czasy, ale nie dajcie się, szanujcie 
się i wbrew codziennym trudnościom, pozostańcie lekarzami. 

A.Z.-Ś.

Śląska Rada Lekarska świętuje setne 
urodziny swojej Koleżanki 
dr Lucyny Rudy, lekarza stomatologa

„Nie dajcie się, szanujcie 
się i wbrew codziennym 
trudnościom, pozostańcie 
lekarzami”

Szacowna jubilatka dr Lucyna Ruda i Jacek Kozakiewicz, prezes ORL.
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Ustawa o  działalności leczniczej w  art.  25 
nakłada na prowadzących praktyki lekar-
skie każdorazowe dostarczanie do działu 
rejestru praktyk dokumentu potwierdzają-
cego zawarcie umowy ubezpieczenia wy-
stawione przez ubezpieczyciela.
W związku z tym zwracamy się do leka-
rzy o  dostarczanie do Śląskiej Izby Le-
karskiej aktualnych polis OC.
Polisy (ich kopie lub skany) można do-
starczyć:
– osobiście do siedziby Śląskiej Izby Lekar-
skiej Katowice, ul. Grażyńskiego 49 a pok. 
303
– pocztą na adres: Śląska Izba Lekarska, 
Dział Rejestru Praktyk Lekarskich 40-126 
Katowice, ul. Grażyńskiego 49 a pok
– pocztą elektroniczną na adres: praktyki@
izba-lekarska.org.pl
W  tej samej ustawie jest zapis w  art. 
105 o opłatach za zmianę wpisu do rejestru 
praktyk lekarskich.
Na podstawie rozporządzenia MZ w  spra-
wie szczegółowego zakresu danych obję-
tych wpisem do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą taką zmianą 
jest wpis informacji o aktualnej polisie OC.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
środowiska lekarskiego, Okręgowa 
Rada Lekarska na swym posiedzeniu 
w dniu 14 marca 2012 podjęła uchwałę 
o  niepobieraniu opłat za zmianę wpisu 
w rejestrze praktyk lekarskich związaną 
z dostarczeniem aktualnej polisy OC.
Podstawa prawna:
USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ:
Art. 25.
1. Umowa ubezpieczenia:
1) odpowiedzialności cywilnej obejmuje 
szkody będące następstwem udzielania 
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego 
z  prawem zaniechania udzielania świad-
czeń zdrowotnych;
3. Kierownik niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, 
o której mowa w ust. 1, przekazuje orga-
nowi prowadzącemu rejestr, o  którym 

Praktyki lekarskie – nowe obowiązki

komunikat

mowa w art. 100, dokumenty ubezpie-
czenia potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia wystawione przez ubez-
pieczyciela.
Art. 105.
1. Wpis do rejestru podlega opłacie wyno-
szącej:
1) 2% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogła-
szanego, w  drodze obwieszczenia, przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego 
w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, 
zaokrąglonego w górę do pełnego złotego 
– w przypadku praktyki zawodowej (obec-
nie 72 zł – dopisek autora);
2. Zmiana wpisu w  rejestrze podlega 
opłacie stanowiącej 50% wysokości 
opłaty, o  której mowa w  ust. 1 (obecnie 
36 zł – dopisek autora).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
w sprawie szczegółowego zakresu danych 
objętych wpisem do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą 
oraz szczegółowego trybu postępowania 
w  sprawach dokonywania wpisów, zmian 
w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
§ 8. 1. W księdze rejestrowej praktyki zawo-
dowej lekarza wpisuje się:
21) w  rubryce dwudziestej pierwszej – 
informacje o  ubezpieczeniu odpowie-
dzialności cywilnej, o  których mowa 
w art. 25 ust. 3 ustawy:
a) w polu pierwszym – okres ubezpieczenia 
(od dnia... do dnia…),
b) w polu drugim – zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim – sumę gwarancyjną 

Rafał Kiełkowski
Przewodniczący Komisji  

ds. Praktyk Lekarskich

W związku z wprowadzeniem obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą poprzez składanie aktualnych polis ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podsta-
wie art. 25 pkt 14 w związku z art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich i art. 18 i 101w zw. z art. 106 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej postanawia: 

§1
W roku 2012 nie pobierać od lekarzy i lekarzy dentystów opłat za dokonywanie adno-
tacji w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą o ubezpieczeniach 
odpowiedzialności cywilnej lekarzy w zakresie wyżej wymienionych przepisów.

§2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Katowicach.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej

Jacek Kozakiewicz

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 
z dnia 14 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 14/2012

W tekście Pani Dr Janiny Lidii Filipczyk (PM 
kwiecień 2012 r.) zostało zmienione nazwi-
sko Jej córki, które powinno brzmieć: Joan-
na Paluchiewicz. Natomiast w artykule „Le-
karze spod znaku Rodła” Pana Dr. Stefana 
Kasperka (PM kwiecień 2012 r.) powinno 
zostać wydrukowane: „z gliwickich Szobi-
szowic”, „dr Juliusz Kołeczko”, „Cap Arcona” 
(nazwa statku) „obóz koncentracyjny Neu-
engamme” oraz „PRL”. 
Bardzo serdecznie przepraszamy Autorów 
obu tekstów oraz Czytelników.

Sprostowanie

W II połowie 2012 r. planowane są następujące wyjazdy 
integracyjne dla lekarzy

i lekarzy dentystów, Emerytów i Rencistów:
– w III dekadzie maja – do Wiednia

– w lipcu – przełom Popradu
– w sierpniu - dwudniowy pobyt w Beskidach, z grillem

– z początkiem września – do Białowieży
Wszystkie osoby zainteresowane spotkaniami prosimy 

o zgłoszenia telefoniczne
Pani Katarzynie Fulbiszewskiej, tel. 32 203-65-47 lub 48

KOMUNIKAT 
Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

Ogłoszenie
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Opis przypadków:

1. „Składam skargę na nieetyczne zacho-
wanie lekarza medycyny (…) (przypis 
autora: – brata składającego skargę), że 
zostałem przez tego lekarza pobity. Nie 
byłoby może w  tym zdarzeniu nic nad-
zwyczajnego, bo mężczyźni różnie reagu-
ją, ale jestem ciężko chory (przypis autora 
– tu następuje lista chorób). Lekarz wie-
dział o  moich chorobach, nie powstrzy-
mało go to jednak od uderzenia mnie „na 
odlew” w twarz i okulary. A gdy upadłem, 
w dalszym biciu mnie po twarzy i głowie. 
Działo się to przed budynkiem, gdzie 
mieszka moja matka. Po chwili odszedł, 
ale chciał wrócić i kontynuować bicie, jed-
nak ja uciekłem do pobliskiego zakładu 
fryzjerskiego. Równolegle do tego złoży-
łem doniesienie do prokuratury, w  któ-
rym zawiadomiłem o  blokadzie telefonu 
mojej matki przez brata, polegającej na 
ograniczeniu rozmów wychodzących do 
około pół godziny. „Za opiekę” nad mat-
ką brat zabiera całe 4.700,00 miesięcznie 
z jej konta”.
2. Do kancelarii rzecznika wpłynęła skar-
ga na lekarza, który jakoby pożyczył od 
pacjenta i  jego rodziny znaczne kwoty 
pieniędzy, a  obecnie unika zwrotu tych 
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ka Przewinienia zawodowe, 

a etyka i ustawa 
o izbach lekarskich

Podstawę odpowiedzialności zawodowej może 
stanowić tylko zachowanie lekarza stanowiące 
naruszenie etyki lekarskiej,
a nie jakiekolwiek zachowania nieetyczne.

Art. 53 ustawy o izbach lekarskich

Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie 
zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, 
zwane dalej „przewinieniem zawodowym”.

pożyczonych sum. Do skargi dołączone są 
podpisane przez lekarza rewersy potwier-
dzające pożyczkę wielotysięcznych kwot 
pieniędzy.
3. Do kancelarii rzecznika wpłynęło do-
niesienie wraz z  adresem strony interne-
towej odsyłającej do płatnego portalu 
pornograficznego, gdzie jedna z  lekarek 
posiada swoją stronę pod pseudonimem 
„artystycznym”, bez jakiejkolwiek wzmian-
ki o wykonywanym na co dzień zawodzie.

Są to tylko nieliczne przykłady skarg, któ-
re wpływają do kancelarii Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej, poza natłokiem spraw dotyczących 
przewinień zawodowych. Podobnych do 

tych zacytowanych spraw otrzymujemy 
znacznie więcej. Dotyczą one np. kulisów 
romansów, prowadzonych postępowań 
rozwodowych czy też szeroko pojętych 
problemów rodzinnych. Składający skar-
gę zapominają z  reguły z  tym, że Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej nie zajmuje się sprawami, które 
u  podłoża prawa powinny być rozpatry-
wane przez sądy cywilne, karne czy też 
sądy pracy. Zakres zainteresowania rzecz-
nika warunkuje ustawa o  izbach lekar-
skich. To ona w art. 53 szczegółowo defi-
niuje pojęcie przewinienia zawodowego. 

Mówi on, że prócz naruszenia przepisów 
związanych z  wykonywaniem zawodu 
lekarza, czyli przede wszystkim ustawy 
o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty 
wraz aktami ją uszczegółowiającymi, np. 
rozporządzeniami, odpowiedzialność za-

wodowa dotyczy również naruszenia za-
sad etyki lekarskiej.

Kodeks Etyki Lekarskiej faktycznie w art. 1 
mówi o  tym, że zasady etyki lekarskiej 
wynikają z ogólnym norm etycznych i na-
ruszeniem godności zawodu lekarza jest 
każde postępowanie, które podważa za-
ufanie do zawodu.

W  literalnym rozumieniu tego artykułu 
faktycznie mieściłby się sens składania 
skarg takich, jak przytoczone powy-
żej. Jednakże nowa ustawa o  izbach le-
karskich, przepis odnoszący się do tej 
kwestii, czyli art. 53, modyfikuje w  tym 
kierunku, że wyraźnie zaznaczono, iż 

przewinienie zawodowe zachodzi tylko 
wtedy, gdy doszło do naruszenia „ety-
ki lekarskiej”. Przepisy KEL jednakże nie 
uległy odpowiedniej zmianie. W związku 
z  tym, w  obecnym stanie prawnym nie 
powinno już być wątpliwości co do tego, 
że podstawę odpowiedzialności zawo-
dowej może stanowić tylko zachowanie 
lekarza stanowiące naruszenie etyki le-
karskiej, a  nie jakiekolwiek zachowania 
nieetyczne. Czyli taka interpretacja wska-
zuje, że jako naruszenie zasad etyki 
lekarskiej należy kwalifikować wszyst-
kie nieprawidłowości zachowań wią-

żące się z istotą wykonywanego przez 
lekarza zawodu czyli udzielania świad-
czeń zdrowotnych. Z  drugiej jednak 
strony są nadal podstawy do twierdzenia, 
że jako naruszenie zasad etyki lekarskiej 
powinno się również kwalifikować wy-
jątkowo takie zachowania lekarza (poza 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych), 
które ze względu na ich wagę i  ich oko-
liczności popełnienia można uznać za 
niegodne lekarza (uchybiające godności 
zawodu lub podważającego do niego 
zaufanie). Wydaje się, że w ocenie niektó-
rych zjawisk będących treścią skarg nie-
zbędnym jest zasięgnięcie opinii Komisji 
ds. Etyki Lekarskiej ORL, która ułatwiłaby 
zajęcie przez rzecznika odpowiedniego 
stanowiska. Natomiast na pewno jest to 
ważne zagadnienie, które powinno być 
uwzględnione i  doprecyzowane przy 
kolejnej nowelizacji Kodeksu Etyki Lekar-
skiej.

W artykule wykorzystano fragmenty opinii 
prawnej Pani Prof. dr hab. Eleonory Zie-
lińskiej z  Wydziału Prawa i  Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego.  

dr n. med. Tadeusz Urban
Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej
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 15.05.2012 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
ZAAWANSOWANY KURS Z ZAKRESU RESUSCYTACJI 
KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ DOROSŁYCH
Kurs przygotowany jest szczególnie dla kardiologów oraz lekarzy 
w trakcie specjalizacji z kardiologii.
Po wykładzie uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy warszta-
towe do ćwiczeń resuscytacji dorosłych z  zastosowaniem maneki-
nów i sprzętu ratunkowego.
Terminy spotkań warsztatowych podane zostaną do wyboru w dniu 
wykładu.
Czas trwania: wykład – 6 godzin dydaktycznych, ćwiczenia – 7 go-
dzin dydaktycznych.
Koszt 50 zł, wpłaty należy dokonać na konto: 43 1020 2313 0000 
3102 0020 0246 (z dopiskiem: resuscytacja – kurs zaawansowany).
Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 17.05.2012 (czwartek) godz. 17.00
Kurs doskonalący
CZY JUŻ WSZYSTKO WIEMY O LECZENIU NADCIŚNIENIA
TĘTNICZEGO?
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe pod patronatem Śląskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Teresa Nieszporek
Współpraca: MERCK

 19.05.2012 (sobota) godz. 10.00
Kurs doskonalący
ELEKTROKARDIOGRAM U CHOREGO ZE STYMULATOREM
LUB KARDIOWERTEREM-DEFIBRYLATOREM SERCA

 25.05.2012 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący

Kursy dla lekarzy wykonujących zadania służby medycy pracy:
 1. Zagadnienia neurologiczne w  praktyce lekarza profilak-

tyka. Współpraca lekarza  medycyny pracy z  psychologiem. 
Potencjał zawodowy osób głuchoniewidomych
Termin kursu 16.05.2012 r. godz. 9.00
Wykładowca: dr Małgorzata Dziewanowska, psycholodzy – Agniesz-
ka Pogonowska, Agnieszka Skiba, specjalista ds. zatrudnienia Mar-
cin Fiedorowicz, trenerka pracy Agnieszka Majnusz

 2. Okulistyczne problemy dotyczące orzekania o  zdolności 
do pracy na wybranych stanowiskach
Termin kursu 19.09.2012 r. godz. 9.00
Wykładowca: dr Tatiana Dziedzic

 3. Problemy laryngologiczno-foniatryczne a  zdolność do 
pracy
Termin kursu 17.10.2012 r. godz. 9.00
Wykładowca: dr n. med. Sylwia Kocierz

 4. Wybrane problemy w  postępowaniu diagnostyczno-

Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii w  województwie śląskim 
dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek przekazała podziękowania 
za umożliwienie przeprowadzenia warsztatów z zakresu Resuscytacji 
Noworodka i Niemowlęcia.

Szanowny Panie Prezesie,
Pragnę w  imieniu zespołu szkolącego i  swoim własnym serdecznie 
podziękować za umożliwienie przeprowadzenia warsztatów z zakre-
su Resuscytacji Noworodka i Niemowlęcia, których druga edycja wła-
śnie się zakończyła. Celem naszym było zapoznanie Kolegów – Pe-
diatrów z nowymi zasadami oceny i postępowania resuscytacyjnego 
u noworodków, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 
2010. Mam ogromną nadzieję, że Lekarze uczestniczący w  naszym 
kursie postrzegają zainwestowany czas jako dobrą inwestycję. Współ-
praca ze Śląską Izbą Lekarską była dla nas prawdziwą przyjemnością, 
a w szczególności kompetencje i życzliwość Jej przedstawicieli w oso-
bach Pana Dr. Janusza Michalaka i Pani Justyny Cichoń-Korbutt, któ-
rzy pracowali z ogromnym zaangażowaniem. Jeżeli zainteresowanie 
Koleżanek i Kolegów z Regionu tematyką poruszaną na warsztatach 
będzie w przyszłości zgłaszane, nasz zespół z przyjemnością podej-
mie się ponownie działań edukacyjnych.
Życząc dalszych sukcesów i  gratulując dotychczasowych działań 
Pana Prezesa i  Śląskiej Izby Lekarskiej na niwie edukacji i  szkolenia 
podyplomowego Lekarzy, pozostaję z wyrazami szacunku.

Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii 
w województwie śląskim 

dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek

ku
rs

y 
i s

zk
ol

en
ia

Śląska Izba Lekarska w Katowicach 
zaprasza na KURSY I SZKOLENIA

Kursy i szkolenia odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 a 
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie 

sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl 

w zakładce Kursy dla lekarzy lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 203 65 47/8  wew.  321 i 322.

Harmonogram kursów organizowanych przez 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach – od maja 2012 r.

AUDYT WEWNĘTRZNY W STOMATOLOGICZNYCH 
PRACOWNIACH RTG

 02.06.2012 (sobota) godz. 10.00
Kurs doskonalący
DIAGNOSTYKA HOLTEROWSKA – ZASTOSOWANIE 
W PRAKTYCE LEKARSKIEJ

orzeczniczym w zakresie chorób zawodowych
Termin kursu 21.11.2012 r. godz. 9.00
Wykładowca: dr n. med. Joanna Kowalska-Jackiewicz, dr Zofia Lam-
precht, dr Regina Wróbel

 5. Omówienie aktualnych przepisów prawnych. Prace wy-
magające odpowiedniej sprawności organizmu
Termin kursu 05.12.2012 r. godz. 9.00
Wykładowca: dr Mirosława Kuśny-Wcisło, dr Urszula Szafran, dr Ka-
tarzyna Storch-Grajek

Kursy są jednodniowe, bezpłatne, nie wchodzą w  zakres kursów 
obowiązkowych do specjalizacji. Uczestnikom kursów przyznawa-
ne są punkty edukacyjne.  Zajęcia odbywać się będą w Wojewódz-
kim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach ul. Warszawska 42.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej 
www.womp.info. Informacja telefoniczna: 32 258 94 03
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Lubicie Państwo studiować biografie zna-
nych ludzi? Może być to zajęcie fascynują-
ce. By jednak tak się stało, biografia winna 
spełniać pewien warunek: nie stanowić 
jedynie zbioru suchych faktów i  dat. Nie 
może przypominać notatki encyklope-
dycznej. Zresztą – zgłębianie historii (jako 
dziejów ludzkości), ciekawym staje się do-
piero wówczas, gdy skupimy się na szcze-
góle. Im bliżej wydarzeń wetkniemy nasz 
nos, tym lepiej chłoniemy ducha epoki. 
Wtedy podróż w  przeszłość staje się wy-
prawą do innego, atrakcyjnego świata. 
Pasjonującego z tego powodu, że podob-
ny naszemu – jawi się odmienny w wielu 
aspektach. Śledzenie podobieństw i  wy-
ławianie różnic przypomina nieco pracę 
detektywa. Odnajdujemy „odciski pal-
ców”, z  których część nie ma większego 
znaczenia. Za to inne okazują się śladami 
głównych winowajców. Tych, którym za-
wdzięczamy obecną kondycję cywilizacji; 
miejsce, do którego dotarliśmy. Ku nasze-
mu zdumieniu przekonujemy się niejed-
nokrotnie, że w roli sprawcy wystąpił Jego 
Wysokość Przypadek! (Polecam gorąco 
książkę Juliusza Jerzego Herlingera „Nie-
zwykłe perypetie odkryć i  wynalazków”. 
Na jej kartach ów jegomość odbiera należ-
ny hołd…). Wiemy doskonale, że – jak pi-
sał Karol Nicolle – „Przypadek sprzyja tylko 

temu, kto wie, jak starać się o jego wzglę-
dy”. Innymi słowy, potrzeba prawdziwego 
geniuszu, by obserwując zdarzenia, nad 
którymi większość przechodzi do porząd-
ku dziennego, odnaleźć w nich ukryte pra-
wa. Jeśli wierzyć legendzie, sir Isaac New-
ton odkrył grawitację natchniony przez 
spadające jabłko. Co zaś odkryli panowie 
Sigmund Freud oraz Carl Gustav Jung, 
przyglądając się atakom histerii u swoich 
pacjentów? Czy może raczej „wynaleźli”? 
Zupełnie nową przestrzeń dla wysiłków 
zrozumienia ludzkiego zachowania, a  za-
razem pole dla śmiałych prób wprowadza-
nia korekty. Trochę na ślepo kalibrowali 
skomplikowany mechanizm, kierujący na-
szymi poczynaniami, za narzędzie mając 
jedynie rozmowę z kuracjuszem. A była to 
– jak głosi tytuł filmu, zaplanowanego na 
maj – „Niebezpieczna metoda”. Ale choć 
ich starania przynosiły nie zawsze pożą-
dane efekty, wyznaczyli ścieżkę, którą 
podążyła (i w zasadzie podąża nadal) psy-
choterapia. Owa krewna filozofii (Freud 
czerpał np. pełnymi garściami z  Ludwiga 
Feuerbacha), antropologii i  medycyny, 
dawno już przestała być „uboga”. Ale jakie 
były początki? Czy umysły „ojców” psycho-
analizy pozostawały chłodne i  naukowo 
sterylne, czy też sami ulegali porywom 
namiętności, słabościom, impulsom? Kie-

rowało nimi bardziej „id”, czy „superego”? 
Niech nieco światła rzuci dramat Davida 
Cronenberga! Zapraszam 9 maja!  

Wojciech Bednarski
PS Wszelkie zapytania i  uwagi dotyczące 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego proszę kie-
rować na adres: ciech@mp.pl 
Stałym miejscem spotkań pozostaje Dom 
Lekarza, a stałą godziną – dziewiętnasta.

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA!

Zastąpmy kozetkę 
kinowym fotelem

KOMUNIKAT
Od czerwca Dyskusyjny Klub Filmowy Śląskiej Izby Lekarskiej zawiesza swoją 
działalność do odwołania. Miłośników sztuki filmowej zachęcamy do dalszych, 
indywidualnych poszukiwań ekranowych „perełek”. Być może za pewien czas 
spotkamy się znów, pełni wspomnień i wrażeń z podróży w świat kina. A wów-
czas porozmawiamy o tym, jak magia dziesiątej muzy czaruje otaczającą nas 
rzeczywistość…

Wystawa prac plastycznych lekarzy ŚIL 
towarzysząca XXXI Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy
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Pod takim hasłem w dniach 16-18.03.2012 r. 
odbyły się w  Dąbrowie Górniczej XII Mi-
strzostwa Polski Lekarzy w  Siatkówce Ha-
lowej. Głównym organizatorem imprezy 
była Śląska Izba Lekarska, którą wspierały 
Krakowska Izba Lekarska, Naczelna Izba 
Lekarska oraz Urząd Miasta w  Dąbrowie 
Górniczej. W  uroczystym otwarciu uczest-
niczył prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. 
med. Maciej Hamankiewicz, prezydent 
Dąbrowy Górniczej dr Zbigniew Podraza, 
przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka 
Pasternak, przewodniczący Komisji Spor-
tu, Kultury i Rekreacji przy Naczelnej Izbie 
Lekarskiej dr n. med. Jacek Tętnowski oraz 
gospodarz i „Ojciec” zawodów, prezes Ślą-
skiej Izby Lekarskiej dr n. med. Jacek Koza-
kiewicz.
Do rywalizacji w  Mistrzostwach stanęło 
9 drużyn: Białystok, Bielsko-Biała, Wrocław, 
Częstochowa, Poznań, Łódź, Katowice, 
Szczecin, Warszawa, Białoruś oraz pierw-
szy raz w  historii – drużyna adwokatów. 
Głównym celem tego przedsięwzięcia 
było stworzenie płaszczyzny do integracji 
obu środowisk: lekarskiego i  prawniczego 
oraz promocja zdrowego i sportowego try-
bu życia. Zawody były niezwykle zacięte, 
o  awansie do ścisłej czołówki w  grupie B 
decydowały tzw. małe punkty, dzięki któ-
rym do półfinału dostały się drużyny z Bia-
łorusi i Szczecina. W grupie A drużyna go-
spodarzy pewnie wygrała wszystkie mecze 
2:0 i  jako faworyt zawodów awansowała 
razem z drużyną z Warszawy do półfinału.
Mecze półfinałowe okazały się jednak grą 
wielu niespodzianek i  zaciętych wymian 
punktowych, w  których zwycięzcami oka-
zały się drużyny Białorusi (pokonując go-
spodarzy 2:1 w tie-break’u) oraz Szczecina 

(pokonując Warszawę). Finał miał charak-
ter międzynarodowy (Białoruś – Szczecin) 
i odbywał się pod kontrolowane dyktando 
lekarzy z Pomorza (0:2). Przebieg meczu fi-
nałowego uświetnił dowcipny komentarz 
organizatora Mistrzostw, dr n. med. Prze-
mysława Rosaka. Wygraną walkę o  brą-
zowy medal stoczyli gospodarze z drużyną 
ze stolicy (Katowice – Warszawa 2:0). Mi-
strzami Polski Lekarzy okazali się Koledzy 
ze Szczecina, przed Białorusią i Katowicami.
W przerwie pomiędzy meczami półfinało-
wymi został zorganizowany widowiskowy 
turniej „wbijania gwoździa siatkarskiego”, 
którego celem było wykonanie najmocniej-
szego oraz najbardziej pionowego ataku, 
zgodnie z  zasadami PZPS. Spośród 12  za-
wodników, wyłonionych z poszczególnych 
drużyn, do ścisłego finału awansowało 
czterech najlepszych. Mistrzem turnieju, 
wskazanym poprzez publiczność (decy-
dowała siła aplauzu), został reprezentant 
ŚIL Katowice dr Szymon Zuber. Nagrodę 
specjalną w postaci repliki złotego medalu 
Mistrzostw Europy Siatkarzy oraz strój re-
prezentanta Polski Michała Winiarskiego 
wręczył lekarz reprezentacji polskich siat-
karzy, dr Wiesław Maroń.
Podczas trwania zawodów wyróżniono 
najlepszych zawodników. I tak najlepszym 
atakującym został dr Jacek Małecki (War-
szawa), blokującym dr Adam Kabierz (Ka-
towice), przyjmującym dr Radek Janek 
(Szczecin), libero dr n. med. Przemysław 
Rosak (Katowice), zagrywającym Radcza-
nak Artsem (Białoruś), rozgrywającym 
dr  Michał Fatyga (Katowice). Master of 
Volleyball Player (MVP) został dr Witold Pę-
dich (Szczecin).
Nagrodą specjalną dla najskuteczniejszego 

XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Halowej

„Jedno serce, jedno bicie,
to siatkówka ponad życie!!!”

libero Mistrzostw dr n. med. Przemysława 
Rosaka był strój najlepszego libero Pucha-
ru Polski i  turnieju Challenge Cup Pawła 
Ruska, a  dla najlepszego rozgrywającego 
Mistrzostw dr. Michała Fatygi – piłka z au-
tografami zawodniczek MKS-u Tauron Dą-
browa Górnicza.
Po ciężkich trudach mistrzostw, zmęczeniu 
fizycznym i psychicznym, przyszedł czas na 
uroczysty bankiet, podczas którego wystą-
pił zespół Detox, który dokonał „detoksy-
kacji” przez rocka, a  śpiewająca pani dr  n.
med. Bibiana Sobczyk-Rosak, laureatka 
programu „Szansa na sukces” znakomicie 
zaśpiewała utwór „CRY CRY CRY”.
Atrakcyjne nagrody dla zawodników ufun-
dowali: Ziaja, Jurajska, Hotel Centuria, Ho-
tel Spa Kocierz, Pizzeria Vinci, Dworek Praw-
dzic, Hotel Gołębiewski, Colgate. Impreza 
odbyła się pod patronatem pisma Śląskiej 
Izby Lekarskiej „Pro Medico”, Dziennika Za-
chodniego, TVP Katowice i  TVP Kraków. 
Oprawa meczy, jak i  ich przebieg przypo-
minał spotkania ekstraklasy, zarówno pod 
względem strojów reprezentacji, muzyki 
towarzyszącej zawodnikom, hali sportowej 
Centrum w  Dąbrowie Górniczej oraz pod 
względem wysokiego poziomu gry.
Zawody przebiegały w sportowej atmosfe-
rze i w duchu fair-play. Bez wątpienia wszy-
scy zawodnicy wykazali ogromne zaan-
gażowanie, wolę walki i  chęć zwycięstwa, 
a  Dąbrowa Górnicza pozostanie stolicą 
siatkówki w  sercach wszystkich obecnych 
tutaj lekarzy medycyny oraz lekarzy stoma-
tologów.
Z siatkarskim pozdrowieniem 

DRUŻYNA KATOWICE

Uczestnicy XII Mistrzostw Polski Lekarzy w Siatkówce Halowej, 16-18.03.2012 r., Dąbrowa Górnicza.
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W dniu 15 marca 2012 roku zmarł 
w wieku 81 lat

dr  Henryk Stangrecki

o czym zawiadamiają

żona, dzieci i wnuki

Doktor Henryk Stangrecki, absolwent Ślą-
skiej Akademii Medycznej, już jako student 
cieszył się autorytetem i uznaniem w śro-
dowisku akademickim.
Skromny, życzliwy Kolega, którego życie 
jednak często nie oszczędzało. Zawsze 
wierny przysiędze harcerskiej, należał do 
najwybitniejszych harcmistrzów powo-
jennego Śląska. Działalność ta znacznie 
utrudniła mu życie. Wszechstronny spor-
towiec, miał nawet patent szybowcowy, 
a przy tym wychowawca młodzieży. Lubia-
ny przez pacjentów i  współpracowników, 
przez wiele lat był ordynatorem Oddziału 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w  Szpi-

talu im. Stanisława Leszczyńskiego w  Ze-
spole nr 2 w Katowicach – Wełnowcu.
W  1987 r. powierzono Mu nowe trudne 
zadanie kierowania Wydziałem Zdrowia 
Urzędu Wojewódzkiego w  Katowicach 
i sprawowania funkcji Lekarza Wojewódz-
kiego.
W  przełomowym dla najnowszej historii 
Polski roku 1989 został powołany przez 
Prezesa Rady Państwa w  skład Komitetu 
Organizacyjnego Izb Lekarskich. Jako czło-
nek tego Komitetu został wyznaczony do 
pomocy w organizacji izb lekarskich woje-
wództw: katowickiego, bielsko-bialskiego 
i  częstochowskiego. Zadbał o  stworzenie 
bazy lokalowej dla odrodzonej Śląskiej 
Izby Lekarskiej, przeznaczając na jej siedzi-
bę lokal po likwidowanym Wojewódzkim 
Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej, 
w Katowicach przy ul. Pocztowej 16.
Doktor Henryk Stangrecki był człowie-
kiem wielkiego formatu, należał do elity 
intelektualnej Katowic. Wielce zasłużony 
dla Śląska, tytan pracy, sprawiedliwy i wy-
magający przełożony, wspaniały Kolega 
i  Przyjaciel, wybitny lekarz i  humanista. 
W  2009 r. uhonorowany najwyższym wy-

różnieniem Śląskiej Izby Lekarskiej „Waw-
rzynem Lekarskim”.
W  imieniu śląskiej rodziny lekarskiej skła-
dam szczególne wyrazy podziękowania 
Panu Doktorowi, który w  swojej długiej 
drodze zawodowej, w nierzadko trudnych 
czasach dochował wierności przyrzecze-
niu lekarskiemu oraz naszej najważniejszej 
zasadzie „Salus aegroti suprema lex esto”.
Szanowny Panie Doktorze, spoczywaj 
w pokoju!

Jacek Kozakiewicz
prezes ORL

Fragment wspomnienia wygłoszonego pod-
czas ceremonii pogrzebowejna cmentarzu przy 
ul. Francuskiej w Katowicach 21 marca 2012 roku.

wspomnienia

Śp. dr Henryk Stangrecki (1931-2012)

Odszedł od nas Wielki z Największych Lekarzy w historii Rzecz-
pospolitej, najukochańszy mąż, z którym Pani Profesorowa 71 lat 
żyła w związku małżeńskim, ukochany Ojciec, kochany Dziadek, 
Pradziadek, wybitny uczony, naukowiec. Odszedł ceniony, kom-
petentny przełożony i  wspaniały nauczyciel akademicki, wielki 
lekarz całkowicie oddany chorym. Chciałem zwrócić uwagę na 

Śp. prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. multi. 
Kornel Gibiński
(1915-2012)

Rektor prof. Witold Zahorski, prorektor  prof. Kornel Gibiński, dziekan  
prof. Stanisław Szyszko.

zmarłego, jako na Człowieka. Człowieka olbrzymiego serca, rzad-
ko spotykanej rzetelności i życzliwości, Człowieka wyjątkowego 
formatu. Naukowiec, artysta, malarz, poeta. Można wyliczać 
Jego sukcesy, ale człowiek to coś więcej niż jego osiągnięcia. 
To wielkoduszność, wspaniałomyślność i dobroduszność. Jeżeli 
jednak dla kogoś moralność i religia nie stanowiły najwyższego 
ideału, ten nie zasługiwał na Jego przyjaźń, uznanie. Dlatego tak 
bardzo ceniliśmy sobie Jego akceptację. Czwartego kwietnia 
2012 r. pożegnaliśmy Człowieka spełnionego, perłę najwyższej 
wartości. Człowieka, który należał do elity intelektualnej Rzecz-
pospolitej Polskiej.

W imieniu śląskiego środowiska lekarskiego, wszystkich uczest-
ników żałobnej uroczystości, składamy wyrazy głębokiego 
współczucia najbliższym – ale wyrazy współczucia należą się 
nam wszystkim. Pożegnaliśmy bowiem Człowieka zasłużonego 
dla stanu lekarskiego i społeczeństwa, który wykonał gigantycz-
ną pracę dla Śląska i Polski. Odszedł: Bene de Urbi et Patria Meriti 
– dobrze zasłużony dla miasta i Ojczyzny. Wielki Profesor i Me-
gagwiazda polskiej medycyny. Pozostanie na zawsze w naszych 
pamięciach i modlitwach.

Żegnaj szlachetny, mądry, prawy Przyjacielu Profesorze.

Zyga Wawrzynek
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W dniu 8 marca 2012 r . w wieku 77 lat odszedł od nas ukochany
Mąż, Ojciec i Dziadek, lekarz medycyny

Paweł Chmielowski

Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu ukończył 
w 1961 r., specjalizację drugiego stopnia  w dziedzinie chirurgii 

ogólnej uzyskał w 1972 r., a z zakresu medycyny społecznej w 1977 r.
Swoje życie zawodowe związał z Oddziałem Chirurgicznym 
Miejskiego Szpitala w Piekarach Śląskich oraz z lecznictwem 

ambulatoryjnym w Radzionkowie, Bytomiu i Tarnowskich Górach.
Pełnił też funkcję radnego Rady Powiatu Tarnogórskiego 

w latach 1998-2002.

Odszedł dobry człowiek wielkiego serca i lekarz z powołania,  
który chorych leczył do ostatniego dnia swojego życia.

Pogrążona w smutku rodzina

nekrologi 

Panu dr. hab. n. med. Marianowi Kuczerze
z powodu śmierci

Ojca
wyrazy współczucia 

składają
Dyrekcja oraz pracownicy

SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 
w Rybniku

Z głębokim bólem żegnamy naszego Kolegę

śp.  dr. n. med. Ludwika Lipiarza

odszedł wspaniały lekarz, 
Dobry Człowiek, nasz Drogi Przyjaciel 

i nieoceniony Współpracownik
Łączymy się w żalu z Jego Bliskimi

koleżanki i koledzy
z Katedry i Kliniki Chirurgii 

Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej 
SUM w Katowicach

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami

Pani dr n. med. Alicji Cegłowskiej
Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

WSS nr 5 w Sosnowcu

wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci 

Mamy
Marii Gajdy

składają lekarze Oddziału

Z głębokim smutkiem śląskie środowisko lekarskie przyjęło 
wiadomość o śmierci

wybitnego Lekarza i Uczonego,
znakomitego Nauczyciela akademickiego, 

wspaniałego Człowieka
śp.

prof. dr. hab. n. med. dr h. c. multi 

Kornela Gibińskiego

Nestora polskiej medycyny,
niezwykle zasłużonego dla rozwoju gastroenterologii, nefrologii,

kardiologii i farmakologii klinicznej na Śląsku,
Członka PAN i Komitetu Ekspertów WHO,

Patrona Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach, 
wyróżnionego złotą odznaką 

„Zasłużony dla Lekarzy – Pro Medico”.

Rodzinie, Przyjaciołom, Uczniom i Współpracownikom
składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Jacek Kozakiewicz
wraz z Okręgową Radą Lekarską

w Katowicach

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem 
śląskie środowisko lekarskie 

przyjęło wiadomość o śmierci wybitnego Lekarza i Społecznika

dr.  Henryka Stangreckiego
 

w 1989 r. członka Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich, 
pełniącego w latach 1986-1990 funkcję 
Lekarza Wojewódzkiego w Katowicach,

wieloletniego Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo- 
Ortopedycznej Szpitala 

im. Leszczyńskiego w Katowicach,
b. Komendanta Hufca ZHP Katowice – Wschód,

Laureata „Wawrzynu Lekarskiego”, najwyższego wyróżnienia 
przyznawanego przez Śląską Izbę Lekarską

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
składam serdeczne wyrazy współczucia 

Jacek Kozakiewicz 
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu dr. Janowi Miczek

z powodu tragicznej śmierci 

Syna 
składa

Dyrekcja i pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej VITO-MED Sp. z o.o. w Gliwicach
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Szukam pracy – lekarz emeryt –specjalista medycyny rodzinnej, specjalista 
medycyny pracy z 30-letnim stażem w pracy w POZ-ie poszukuje pracy na 

terenie miast: Piekar Śląskich, Bytomia, Katowic, Będzina, Chorzowa lub okolic 
tych miast; ½ etatu (umowa o pracę, umowa-zlecenie); tel. 609 507 782

l Kardiolog z doświadczeniem w rehabilitacji kardiologicznej poszukuje pracy 
na Śląsku; e-mail: bedan@interia.pl

Specjalista ortopeda traumatolog (dodatkowo uprawnienia: USG, 
artroskopia, wady postawy u dzieci) poszukuje pracy: Rybnik Gliwice, Żory, 

Jastrzębie, Wodzisław Śl.  
Forma zatrudnienia do uzgodnienia; tel. 695 422 934, 601 591 645.

Specjalista psychiatra szuka pracy na terenie Katowic lub okolicy; 
tel. 795 505 059

Laryngolog I0 szuka pracy; tel. (32) 440 11 81

Endokrynolog, ginekolog szuka pracy; tel. 502 568 844

szukam pracy


