XL okręgowy zjazd lekarzy bil
Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej
w 2020 r. zebrała się na 7 posiedzeniach (2 posiedzenia
stacjonarne i 5 on-line). Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej obradowało w tym okresie 15 razy (3 posiedzenia
stacjonarne i 12 on-line).
W związku ze wprowadzonym na terenie całego kraju
stanem epidemii i wynikającymi z tego konsekwencjami,
ORL BIL – po zasięgnięciu opinii prawnej – zdecydowała
w marcu 2020 r. o organizowaniu posiedzeń Okręgowej
Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej oraz Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
w trybie on-line od kwietnia 2021 r. do odwołania.
QQ Na posiedzeniach podejmowano uchwały dotyczące:
•• Przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu
podyplomowego: lekarze – 91, lekarze dentyści – 7, skierowani
na staż od 01.03.2020 r. – 1 lekarz, skierowani na staż od
01.10.2020 r. – 89 lekarzy i 7 1ekarzy dentystów;
•• Przyznania prawa wykonywania zawodu po ukończonym stażu:
lekarze – 93, lekarze dentyści – 7;
•• Przeniesienia do Bydgoskiej Izby Lekarskiej z innych okręgowych
izb lekarskich: lekarze – 23, lekarze dentyści – 4;
•• Skreślenia z rejestru:
–– zgony: lekarze – 45, lekarze dentyści – 9
–– przeniesienia do innych okręgowych izb lekarskich: lekarze
– 25, lekarze dentyści – 2;
–– zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu: lekarze – 0, lekarze dentyści – 1;
–– zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres 1 roku
w związku z prawomocnym wyrokiem sądu okręgowego:
lekarze – 0, lekarze dentyści – 0;
•• Pozostałe uchwały i stanowiska dotyczyły głównie spraw finansowych i legislacyjnych (pożyczki, zapomogi, pomoc finansowa dla towarzystw naukowych w organizowaniu konferencji naukowych, dofinansowanie imprez organizowanych przez
komisje).
QQ

Rejestracja prywatnych praktyk – 123, dokonano zmian – 124,
dokonano wykreśleń – 12;

QQ

W 2020 r. na wniosek 19 lekarzy wydano 50 zaświadczeń niezbędnych do podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej.

QQ

W ramach stażu podyplomowego zorganizowaliśmy szkolenia
z prawa medycznego, bioetyki i orzecznictwa lekarskiego oraz
kurs w zakresie HIV i diagnostyki i leczenia AIDS.

QQ

Przedstawiciele naszego samorządu uczestniczyli we wszystkich spotkaniach, które w związku z ogłoszonym stanem epidemii i ciężką sytuacją służby zdrowia organizowane były zarówno przez Ministerstwo Zdrowia, Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki, Urząd Miasta Bydgoszcz, jak i Narodowy Fundusz
Zdrowia.

QQ

Rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i sędziowie Okręgowego Sądu Lekarskiego rozpatrywali sprawy, które do nich wpłynęły. Szczegółowe sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr n. med. Elżbiety Narolskiej-Wierczewskiej, oraz przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. Mirosława Kozaka – na str. D.
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Okręgowa Rada Lekarska podejmowała stanowiska i apele
w sprawach:
wygłaszania opinii niepopartych badaniami naukowymi przez
osoby znane i popularne,
zabezpieczenia personelu medycznego w środki ochrony osobistej,
wykonywania świadczeń zdrowotnych w warunkach zagrożenia
epidemicznego,
zorganizowania stomatologicznej pomocy doraźnej, w tym dla
osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 i poddanych nadzorowi
epidemiologicznemu,
pilnego wydania zaleceń dla podmiotów świadczących usługi
stomatologiczne,
uregulowania cen środków ochrony osobistej,
nowelizacji kodeksu karnego – art. 37a,
pilnego podjęcia działań zmierzających do poprawienia sytuacji
podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego,
powstrzymania się od formułowania zaleceń sprzecznych z faktami i nauką – w nawiązaniu do „Stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+”,
formułowania wypowiedzi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną
i szacunkiem do drugiego człowieka bez względu na jego płeć,
wiarę, orientację seksualną, rasę czy pochodzenie,
rozwiązania kwestii gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach,
poparcia apelu Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu w sprawie
zaniechania roszczeń finansowych w stosunku do lekarzy, którzy
ordynowali preparat leczniczy Neocate LPC,
poparcia stanowiska Okręgowej Rady Lekarskiej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń
finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów
realizacji tych umów,
poparcia stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej w kwestii projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
Okręgowa Rada Lekarska zajmowała się też sprawami dotyczącymi całego środowiska lekarskiego, podejmując stanowiska
broniące godności i dobrego imienia lekarzy. Nawiązano współpracę z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy, która zaproponowała pomoc prawną lekarzom, którzy takiej pomocy potrzebowali w związku z epidemią COVID 19. Udzielono również wielu porad prawnych w innych sprawach potrzebującym lekarzom
członkom BIL,

Organizacja i finansowanie lub współfinansowanie szkoleń
i konferencji naukowych:
•• Konferencje naukowe, szkolenia, spotkania, egzaminy:
–– spotkania PTS (od kwietnia 2020 r. posiedzenia odbywają się
on-line),
–– przeprowadzanie w Izbie egzaminów specjalizacyjnych z pediatrii i immunologii klinicznej oraz dla diagnostów,
–– szkolenia z e-recept; ikp dla lekarzy dentystów;
•• Zawody sportowe:
–– mistrzostwa Polski lekarzy w strzelectwie myśliwskim,
–– mistrzostwa bowlingowe dla województwa kujawsko-pomorskiego,
–– halowe mistrzostwa Pomorza i Kujaw w tenisie ziemnym,
QQ

QQ

Okręgowa Rada Lekarska zorganizowała również imprezy integrujące środowisko lekarskie naszej Izby. Panująca w kraju
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sytuacja zmusiła ORL do przeorganizowania corocznych uroczystości i dostosowania liczby, jakości i rodzaju tych działań do
aktualnych wytycznych ze względu na epidemię COVID-19:
uroczystość jubileuszowa – przesłano dyplomy i płaskorzeźby
Eskulapa lekarzom, którzy uzyskali dyplom przed 40, 50 i 60 laty,
3 spotkania lekarzy emerytów połączone z prelekcjami na ciekawe tematy wygłaszanymi przez naukowców, lekarzy, prawników
i artystów,
2 spotkania Komisji Stomatologicznej,
upominki gwiazdkowe dla lekarzy seniorów,
paczki gwiazdkowe dla dzieci lekarzy,
zdalne spotkania i nagrania chóru lekarzy,
zlot motocyklowy – MotoBridge zorganizowany przez przewodniczącą Komisji Kultury i Sportu,
turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla lekarzy seniorów.
Działalność komisji BIL:
Komisja Bioetyki rozpatruje wnioski o rozpoczęcie eksperymentu medycznego. W roku 2020 na 10 posiedzeniach podjęła 81
uchwał, w tym 17 zgód na rozpoczęcie nowych projektów badań
klinicznych oraz 64 uchwały dotyczące badań już rozpoczętych.
Komisja Bioetyczna wydała także 81 zgód – jako komisja lokalna
– na udział badacza i ośrodka, który podlega pod jurysdykcję
naszej Komisji,
Komisja Socjalna otacza opieką lekarzy potrzebujących wsparcia
finansowego poprzez udzielenie pożyczki lub zapomogi pieniężnej czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego, jak również udzielenie
zapomogi pośmiertnej rodzinie zmarłego lekarza i renty socjalnej
dla dzieci lekarzy,
Komisja ds. Emerytów i Rencistów kontynuuje, w miarę możliwości, spotkania klubowe z udziałem zaproszonych gości, czynnie uczestniczy w organizacji turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla lekarzy seniorów,
Komisja Kultury i Sportu organizuje różnego rodzaju zawody
sportowe. W ramach działalności kulturalnej możemy pochwalić się istnieniem już od prawie 10 lat chóru „Medici Cantares”, założonego przez lek. Hannę Śliwińską, który w tym
trudnym okresie swym śpiewem i nagraniami wspiera walkę
z COVID-19.
Komisja Młodych Lekarzy dąży do zwiększenia aktywności lekarzy rozpoczynających pracę zawodową – również na rzecz samorządu lekarskiego,
Komisja Stomatologiczna, mimo tylko dwóch spotkań stacjonarnych, przedstawia Okręgowej Radzie Lekarskie problemy, wnioski, stanowiska i opinie we wszystkich sprawach dotyczących
wykonywania zawodu lekarza dentysty i problemów opieki stomatologicznej w dobie epidemii. Członkowie Komisji Stomatologicznej brali czynny udział w rozdysponowaniu środków ochrony
osobistej również w tej grupie zawodowej, informują też na stronie www.bil.org.ol oraz profilu na Facebooku o wszystkich zmianach i obostrzeniach w ich pracy.
Komisja Historyczna zbiera materiały dotyczące lekarzy poszczególnych dyscyplin medycyny i szpitalnictwa naszego regionu,
Komisja Ochrony Praw Lekarzy i Lekarzy Dentystów działa na
rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występuje w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy.

Pandemia SARS-CoV-2 pokazała wszystkie problemy, z którymi
boryka się polska ochrona zdrowia: braki kadrowe, lokalowe,
sprzętowe, deficyt środków ochrony osobistej, niedziałające procedury. Aby pomóc placówkom oraz personelowi medycznemu
z obszaru działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej, Okręgowa Rada
Lekarska wspólnie z Samorządem Studenckim CM UMK przystąpiła do akcji Ratujmy Ratujących. Środki ochrony osobistej, środki
czystości i inne niezbędne rzeczy były przekazywane najbardziej
potrzebującym. Uruchomione zostało subkonto, na które można
wpłacać pieniądze przeznaczone na zakup środków ochrony po-

WYKAZ DOFINANSOWAŃ 2020 r.
Mistrzostwa bowlingowe dla lekarzy województwa
kujawsko-pomorskiego

kwota w zł
434,27

Mistrzostwa Polski lekarzy w strzelectwie myśliwskim

2000,00

Halowe mistrzostwa Pomorza i Kujaw w tenisie
ziemnym

2997,80

Zlot lekarzy motocyklistów „MotoBridge”

7997,39

Paczki świąteczne dla seniorów

2125,94

Mikołajki dla dzieci – paczki

21526,71

Uroczystość jubileuszowa wydania dyplomów

48922,69

Ubezpieczenie lekarzy stażystów
Działalność chóru lekarskiego Medici Cantares
Program „Zaszczep się zdrowym rozsądkiem” –
szczepienia dzieci do lat 4 przeciwko meningokokom

480,00
2393,15
22111,58

trzebnych do walki z koronawirusem. Bydgoska Izba Lekarska pośredniczyła także w przekazaniu na potrzeby Wojewódzkiego
Szpitala Zakaźnego w Bydgoszczy mieszkań, które stały się miejscem wytchnienia dla lekarzy z pierwszej linii frontu. Akcja Ratujmy Ratujących dzięki pomocy Kulczyk Foundation, tj. środków
ochrony indywidualnej przekazanych Fundacji Lekarze Lekarzom,
pozwoliła na dystrybucję ww. środków wśród szerokiego grona
odbiorów.
Samorząd Lekarski wielokrotnie opiniował projekty ustaw i rozporządzeń. Podejmował stanowiska dotyczące problemów w ochronie zdrowia, których w tym ciężkim czasie było bardzo wiele (m.in.
zła kondycja finansowa, braki kadrowe, nieustannie rosnące ceny
środków ochrony osobistej i w rezultacie, mimo ich wysokiej ceny,
braki w dostępie). Niejednokrotnie Okręgowa Rada Lekarska musiała stać na straży dobrego imienia służby zdrowia i borykać się z nagonką szkalującą dobre imię swoich członków. Ciężką sytuację
w całym kraju utrudniały docierające do Bydgoskiej Izby Lekarskiej
informacje o sprzecznych z zaleceniami i nieadekwatnych do obecnej sytuacji działaniach niektórych podmiotów leczniczych oraz
postępowaniu ich pracowników, co wymagało nieustannego apelowania do naszych członków o profesjonalne i zgodne z aktualną
wiedzą medyczną wykonywanie świadczeń zdrowotnych w warunkach zagrożenia epidemicznego. To tylko niektóre problemy naszego środowiska, ale w dobie pandemii najważniejsze. Nadal czekamy
na rozwiązanie problemu długich kolejek do specjalistów, które
w tej chwili jeszcze się wydłużyły, a naprawianie systemu opieki
zdrowotnej trwa i końca nie widać. Ciągłe ignorowanie i brak długofalowej polityki zdrowotnej oraz skutecznych działań odbijają się
każdego dnia na zdrowiu pacjenta. Dramatyczna zapaść stomatologii publicznej, brak zaleceń dla podmiotów świadczących usługi
stomatologiczne oraz zamknięcie wielu gabinetów, w tym szkolnych, które często były wykonawcami umów z NFZ – pogrzebały
możliwość zapewnienia podstawowej opieki stomatologicznej społeczeństwu, co oczywiście odbija się na postrzeganiu naszego środowiska.
Stoimy w tej chwili w najtrudniejszym momencie naszej pracy,
której głównym zadaniem jest stanie na straży ochrony zdrowia
i życia naszych rodaków, pomoc mimo wielu przeciwności, niepoddawanie się w walce o dobre imię każdego z Nas oraz wspólne i solidarne działania, co może uchronić Polskę przed tragicznym losem
innych krajów europejskich.
Proszę o mobilizację i aktywność wszystkich członków samorządu lekarskiego – bez niej trudno będzie osiągnąć sukces.
Dr n. med. Marek Bronisz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
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SPRAWOZDANIE skarbnika Bydgoskiej Izby Lekarskiej
Okręgowa Izba Lekarska

Plan 2020

Wykonanie 2020

Plan 2021

I. PRZYCHODY
2 400 000,00

2 752 064,94

2 400 000,00

15 000,00

27 229,95

15 000,00

15 000,00

27 229,95

15 000,00

3. Działalność Komisji Bioetycznej

300 000,00

537 200,00

350 000,00

4. Dotacje z budżetu państwa, w tym:

185 000,00

169 463,91

160 000,00

120 000,00

107 771,26

100 000,00

65 000,00

60 760,00

60 000,00

– zwrot do MZ

0,00

–6 105,35

0,00

– dofinansowanie UM

0,00

7 038,00

0,00

55 000,00

48 850,02

40 000,00

50,00

80,00

0,00

1. Składki członkowskie
2. W
 płaty lekarzy i lekarzy dentystów, w tym:
– wydawanie zezwoleń na prowadzenie praktyk lekarskich

– dotacja z Ministerstwa Zdrowia (MZ)
– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (UM)

5. Sprzedaż powierzchni reklamowych (biuletyn)
6. Sprzedaż wydawnictw

0,00

0,00

0,00

10 000,00

15 607,06

0,00

– odsetki z lokat

0,00

7 386,24

0,00

– odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich

0,00

8 220,82

0,00

7. Sprzedaż majątku
8. Odsetki, w tym

81 700,00

141 021,53

83 200,000

25 000,00

25 200,00

25 000,00

– zaświadczenia, wpisy, wypisy z RL

5 000,00

4 115,00

5 000,00

– zwrot kosztów sądowych

5 000,00

18 209,09

5 000,00

9. Inne, w tym:
– wynajem sali przez stażystów

– sprzedaż biletów – MNwO
– ubezpieczenia

0,00

0,00

0,00

40 000,00

59 803,38

40 000,00

500,00

0,00

500,00

– wynajem sali

3 000,00

3 600,00

3 000,00

– dofinansowanie z NIL

3 000,00

11 000,00

0,00

0,00

14 807,25

0,00

200,00

1 260,81

200,00

0,00

3 026,00

0,00

– reklama na stronie internetowej

– odszkodowania
– kserokopie akt
– szkolenia
Razem przychody

3 046 750,00

3 691 517,41

3 048 200,00

II. koszty rodzajowe
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia, w tym:

65 000,00

40 701,72

65 000,00

590 000,00

490 981,77

590 000,00

45 000,00

16 101,02

45 000,00

1 385 000,00

1 415 458,74

1 390 000,00

– administracja BIL

600 000,00

571 894,94

615 000,00

– ORL (wynagrodzenia diety, dyżury)

300 000,00

236 080,00

300 000,00

– OSL (wynagrodzenia, diety)

160 000,00

144 640,54

165 000,00

– ORZOZ (wynagrodzenia, diety)

185 000,00

159 893,26

185 000,00

– Komisja Bioetyczna (wynagrodzenia, diety)

120 000,00

302 950,00

125 000,00

180 000,00

123 588,07

175 000,00

45 000,00

27 143,15

55 000,00

720 000,00

740 806,39

720 000,00

3 030 000,00

2 821 014,22

3 040 000,00

16 750,00

870 503,19

8 200,00

20 000,00

– pozostałe komisje
5. Świadczenia na rzecz pracowników
6. Amortyzacja
7. pozostałe koszty
Razem koszty rodzajowe
różnica (przychody – koszty)
podatek CIT

2 813,00

dofinansowanie z ZUS – 50% składek (03–05/2020) covid-19
dochód netto

32 821,37
900 511,56
mgr Wiesława Kluszczyńska, główna księgowa BIL
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SPRAWOZDANIE okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
W 2020 r. do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej wpłynęło
69 skarg. Skargi zarejestrowane w 2020 r. dotyczyły
w 61 przypadkach lekarzy członków BIL, a lekarzy
dentystów członków BIL w 8 przypadkach.
QQ

QQ

Ww. skargi dotyczyły między innymi lekarzy: podstawowej opieki zdrowotnej (15), położników i ginekologów (7), psychiatrów
(6), pediatrów (6), chorób wewnętrznych (6), szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego (5), ortopedów i traumatologów, neurologów, biegłych sądowych
i orzeczników ZUS, pracujących w zakładach karnych (po 2) oraz
lekarzy dentystów świadczących usługi w zakresie: stomatologii
zachowawczej (4), protetyki (3) i ortodoncji (1).
W roku 2020 prawie połowa skarg dotyczyła niedołożenia należytej staranności podczas postępowania medycznego wobec
pacjenta, czyli naruszenia art. 8 Kodeksu etyki lekarskiej. W około 20% skarg przyczyną ich złożenia było, według skarżących,
naruszenie art. 12 Kodeksu etyki lekarskiej, to jest brak życzliwości i poszanowania godności osobistej pacjenta oraz niekulturalne zachowanie lekarzy. W kolejnych skargach zarzucano lekarzom poświadczenie nieprawdy, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej czy naruszenie praw chorych psychicznie.

QQ

W roku 2020 OROZ BIL łącznie prowadził postępowanie w 121
sprawach, przy czym 62 sprawy zakończył prawomocnie (ostatecznie), zaś 26 spraw oczekiwało na uprawomocnienie.

QQ

W ubiegłym roku OROZ BIL, spośród 62 zakończonych prawomocnie, postanowił o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w 22 sprawach (35%), o jego umorzeniu w 25 sprawach (40%), 9 spraw (15%) zakończył w inny sposób, tj. przekazał je do innych okręgowych izb lekarskich lub do Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zaś w 6 sprawach
(10%) skierował do okręgowych sądów lekarskich wniosek
o ukaranie.

QQ

W roku 2020 dwudziestu dwoje skarżących wniosło zażalenie na
postanowienie OROZ BIL, w tym na odmowę wszczęcia postępowania – 5, na umorzenie postępowania – 16, a na zawieszenie
postępowania – 1.

QQ

W roku 2020 OROZ BIL uczestniczył w konferencji szkoleniowej
poświęconej mediacji w medycynie, którą zorganizowały Naczelna Izba Lekarska wraz z Naczelną Radą Adwokacką.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej BIL
dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego
W 2020 r. do Okręgowego Sądu Lekarskiego wpłynęło:
12 wniosków o ukaranie – zarzutami objęto 13 lekarzy. Zarzuty
we wniesionych sprawach dotyczyły:
•• konfliktów pomiędzy lekarzami (4 sprawy),
•• niezachowania należytej staranności w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym (7 spraw),
•• udzielania świadczeń medycznych pod wpływem alkoholu (1 sprawa),
QQ

QQ 21 zażaleń na postanowienia rzecznika, w tym:
•• 16 zażaleń na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
•• 4 zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
•• 1 zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania.

W 2020 r. Okręgowy Sąd Lekarski odbył 29 posiedzeń (w tym
8 rozpraw i 21 posiedzeń jawnych) i wydał 36 orzeczeń kończących
postępowanie:
QQ W 1 sprawie uniewinniono lekarza od stawianego zarzutu ujawnienia tajemnicy lekarskiej oraz naruszenia prawa pacjenta do
intymności i prywatności;

D

QQ W 6 sprawach Sąd ukarał lekarzy karą upomnienia za:
•• niedołożenie należytej staranności w prowadzeniu i zabezpieczeniu dokumentacji medycznej dotyczącej badania dziecka oraz złamanie prawa dostępu matki do dokumentacji
medycznej dotyczącej udzielonych jej dziecku świadczeń
zdrowotnych,
•• niedołożenie należytej staranności w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym względem pacjenta podczas wizyty domowej,
•• publiczne prezentowanie własnych poglądów niezgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej,
•• niedołożenie należytej staranności w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym względem pacjenta w izbie przyjęć,

•• niedołożenie należytej staranności w postępowaniu leczniczym
względem pacjenta leczonego w poradni chirurgicznej,
•• niedołożenie należytej staranności w postępowaniu leczniczym
wobec leczonego ortodontycznie pacjenta;
QQ

W 1 sprawie Sąd, na podstawie art 82 ust. 2 Ustawy o izbach
lekarskich z 2 grudnia 2009 r., umorzył prowadzone wobec lekarza postępowanie;

QQ

W 1 sprawie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia
karalności;

QQ

W 18 sprawach, działając jako II instancja, utrzymał w mocy postanowienia OROZ;

QQ

W 2 sprawach, działając jako II instancja, Sąd uchylił postanowienia OROZ o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego i przekazał mu sprawę do dalszego prowadzenia.

Postanowienia OSL wydane w wyniku wniesionych zażaleń na postanowienia Rzecznika są niezaskarżalne.
QQ

Od orzeczeń Okręgowego Sądu Lekarskiego odwołano się w trzech
sprawach.

QQ

Do rozpatrzenia w 2021 r. pozostało:
1 wniosek o ukaranie z 2017 r.,
1 wniosek o ukaranie z 2018 r.,
9 wniosków o ukaranie z 2019 r.,
10 wniosków o ukaranie z 2020 r.,
20 zażaleń na postanowienie OROZ.

••
••
••
••
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Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego BIL
lek. Mirosław Kozak

