
I

X L I  o k r ę g o w y  z j a z d  L e k a r z y  b I L

Sprawozdanie z działalności okręgowej rady lekarSkiej 

VIII kadencja

QQ Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej w latach 
2018–2021 r. zebrała się na 39 posiedzeniach (26 posiedzeń sta-
cjonarnych, 9 on-line i 4 w systemie hybrydowym). Prezydium Okrę-
gowej Rady Lekarskiej obradowało w tym okresie 44 razy (30 po-
siedzeń stacjonarnych i 14 posiedzeń on-line). 

QQ W związku z wprowadzonym na terenie całego kraju stanem epidemii 
i wynikającymi z tego konsekwencjami, Okręgowa Rada Lekarska BIL, 
po zasięgnięciu opinii prawnej, zdecydowała w marcu 2020 r. o orga-
nizowaniu posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Le-
karskiej oraz Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby 
Lekarskiej w trybie on-line lub systemie hybrydowym do odwołania. 

Na tych posiedzeniach podejmowano uchwały: o przyznaniu 
prawa wykonywania zawodu lekarza i wpisie do rejestru BIL, wy-
kreśleniu prywatnych praktyk lekarskich. Pozostałe uchwały i sta-
nowiska dotyczyły głównie spraw finansowych i legislacyjnych 
(pożyczki, zapomogi, dofinansowania dla towarzystw naukowych 
w organizowaniu konferencji naukowych, dofinansowania imprez 
organizowanych przez komisje BIL). 

QQ W ramach pracy Okręgowej Rady Lekarskiej BIL typowaliśmy 
przedstawicieli samorządu do pracy w komisjach konkursowych 
na stanowiska dyrektorów, komisjach egzaminacyjnych: kończą-
cych specjalizacje, kwalifikujących do rozpoczęcia specjalizacji oraz 
do lekarskiego egzaminu końcowego. Przedstawiciele naszego sa-
morządu uczestniczyli we wszystkich spotkaniach, na które nas 
zapraszano, zarówno w Ministerstwie Zdrowia, Urzędzie Woje-
wódzkim, Urzędzie Miejskim, Narodowym Funduszu Zdrowia, Urzę-
dzie Marszałkowskim w Toruniu. Prezes ORL Bydgoskiej Izby Lekar-
skiej – brał udział w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej 
i spotkaniach Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich. 

QQ Tradycją naszej Izby stał się „Bal Lekarza”, we wcześniejszych 
latach organizowany co roku dla lekarzy i ich przyjaciół. Niestety, 
w kadencji VIII został zorganizowany tylko raz ze względu na na-
kładane obostrzenia. W roku 2019 odbyła się 15. taka impreza. 
Oprócz zabawy dla dorosłych, co roku organizujemy Mikołajki dla 
dzieci lekarzy oraz spotkanie w formie zabaw i konkursów z okazji 
Dnia Dziecka. Z roku na rok musimy zwiększać planowany limit 
miejsc, gdyż zainteresowanie jest coraz większe i dzieci bardzo licz-
nie uczestniczą w tego typu spotkaniach. W 2020 i 2021 r. Okręgo-
wa Rada Lekarska została zmuszona do zmodyfikowania tego typu 
atrakcji, obdarowując dzieci kartami podarunkowymi oraz paczka-
mi bez organizowania masowych spotkań. Swoje atrakcje mają 
również seniorzy, dla których organizujemy comiesięczne spotkania 
w Izbie, połączone z prelekcjami na ciekawe tematy wygłaszane 
przez naukowców, lekarzy, prawników, artystów. Oprócz tych spot-
kań organizujemy wycieczki dla lekarzy emerytów i rencistów do 
ciekawych zakątków naszego kraju oraz wczasy rehabilitacyjne nad 
morzem oraz w górach. Seniorzy spotykają się także podczas wigilii 
organizowanej specjalnie dla nich w siedzibie naszej Izby. 

QQ W czasie trwania VIII kadencji zmarło 128 lekarzy/lekarzy denty-
stów – członków naszego samorządu. 

QQ Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej 6 osobom szczególnie zasłu-
żonym dla Bydgoskiej Izby Lekarskiej przyznano dyplomy i odzna-
czenia „Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego”.

Szczególnym wyróżnieniem, które przyznajemy, jest Cerebrum 
Medici. Osoby wyróżnione wykazują się wybitnymi osiągnięciami 

dla środowiska, samorządu, a szczególnie szczerym oddaniem przy 
wykonywaniu swojego zawodu. W mijającej kadencji Kapituła Ce-
rebrum Medici uhonorowała takim wyróżnieniem 5 lekarzy oraz 
4 lekarzy dentystów. Niestety, z powodu pandemii i obowiązują-
cych obostrzeń nie było do tej pory uroczystości, podczas której 
moglibyśmy przekazać Laureatom przyznane wyróżnienia.

QQ Wręczono 10 dyplomów i nagród pieniężnych dla lekarzy staży-
stów za najlepszy wynik lekarskiego egzaminu końcowego. 

QQ W czasie trwania VIII kadencji podjęto uchwały dotyczące:

Lekarze Lekarze 
dentyści

Przyznania PWZ w celu odbycia stażu 
podyplomowego

384 33

Przyznania PWZ po ukończeniu stażu 321

Przyznania PWZ spoza UE – warunkowe 
na podstawie decyzji MZ

2

Przyznania PWZ spoza UE – określony 
zakres czynności na podstawie decyzji MZ

1 1

Przeniesienia do BIL z innych OIL 81 31

Przeniesienia z BIL do innych OIL 129 10

Zrzeczenia się PWZ 4 3

Zawieszenia PWZ 3 0

Skreślenia: zgony 108 20

Rejestracji prywatnych praktyk 429

Dokonania zmian 964

Dokonania wykreśleń 57

Wydania zaświadczenia niezbędnego do 
podjęcia pracy w krajach UE

na wniosek 74 lekarzy wy-
dano 202 zaświadczenia

QQ W ramach stażu podyplomowego zorganizowaliśmy coroczne 
szkolenia z prawa medycznego, bioetyki, orzecznictwa lekarskie-
go dla członków BIL oraz z profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki 
i leczenia aIdS dla wszystkich lekarzy/lekarzy dentystów stażystów 
z województwa kujawsko-pomorskiego, zakończone kolokwium.

QQ Rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i sędziowie Okręgowego 
Sądu Lekarskiego rozpatrywali sprawy, które do nich wpłynęły. 
Szczegółowe sprawozdania przedstawią: Okręgowy Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej – dr n. med. Elzbieta Wierczewska-
-Narolska oraz przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – 
dr n. med. Mirosław Kozak. 

QQ Pracowały komisje problemowe Bydgoskiej Izby Lekarskiej: Komisja 
Bioetyczna, Komisja Stomatologiczna, Komisja Rewizyjna, Komisja 
Wyborcza, Komisja Socjalna, Komisja Historyczna, Komisja Lekarzy 
Emerytów i Rencistów, Komisja Etyki i Komisja Młodych Lekarzy.

QQ Zorganizowano kursy doszkalające dla lekarzy: 
2018 r.:
 • Kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej (BLS z AED) dla lekarzy 

i lekarzy dentystów,
 • Planowane szkolenie z zakresu nowych przepisów ochrony da-

nych UE RODO,
 • Cykliczne szkolenie zastępców okręgowego rzecznika odpowie-

dzialności zawodowej przez prokuratora P. Drozdę,
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 • Cykliczne szkolenie sędziów Okręgowego Sądu Lekarskiego przez  
mec. Artura Jezierskiego,

 • Konferencja bioetyczna: „Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI w.”,
 • Prawo medyczne dla młodych lekarzy,
 • Cykliczne warsztaty komunikacja – „Lekarz-Pacjent”,
 • Mediacje,
 • Warsztaty dotyczące kompetencji miękkich.

2019 r.:
 • Prawo medyczne dla młodych lekarzy,
 • Spotkania z lekarzami kończącymi staż,
 • Szkolenia zastępców OROZ,
 • Konferencja bioetyczna: „Dylematy Etyczne i Społeczne w Trud-

nych Sytuacjach Medycznych Początku i Końca Życia”.
 • Comiesięczne spotkania lekarzy rodzinnych,
 • Spotkania PTS,
 • Spotkania PTL,
 • Przeprowadzanie w Izbie egzaminów specjalizacyjnych z pediatrii 

i immunologii klinicznej oraz dla diagnostów,
 • Szkolenia z e-recept.

2020 r.:
 • Spotkania PTS (od kwietnia 2020 r. posiedzenia odbywają się on-

-line z siedziby BIL),
 • Szkolenia z e-recept; IKP dla lekarzy dentystów,
 • Przeprowadzanie w Izbie egzaminów specjalizacyjnych.

2021 r.:
 • Spotkania PTS (od kwietnia 2020 r. posiedzenia odbywają się on-

-line z siedziby BIL),
 • Przeprowadzanie w Izbie egzaminów specjalizacyjnych,
 • Szkolenie „Pułapki różnych form wykonywania zawodu”. 

QQ Okręgowa Rada Lekarska współorganizowała też różnego rodzaju 
spotkania lekarzy poprzez dofinansowanie takich imprez jak:

 • Mistrzostwa bowlingowe dla lekarzy województwa kujawsko-
-pomorskiego,

 • Mistrzostwa Polski lekarzy w piłce nożnej,
 • Mistrzostwa Polski lekarzy w piłce nożnej halowej, 
 • Międzynarodowe mistrzostwa Polski lekarzy w strzelectwie my-

śliwskim, 
 • Mistrzostwa Polski lekarzy w maratonie w Polsce oraz za granicą,
 • Halowe mistrzostwa Pomorza i Kujaw w tenisie ziemnym,
 • Turniej szachowy im. prof. Bugalskiego,
 • Zlot lekarzy motocyklistów „Moto Bridge”,
 • Medyczna Noc Muzyczna,
 • Cykliczne warsztaty „Komunikacja lekarz-pacjent”,
 • Szkolenia z pierwszej pomocy,
 • Dofinansowanie wycieczki seniorów,
 • Spotkanie świąteczne seniorów,
 • Dzień Dziecka,
 • Mikołajki dla dzieci, 
 • Uroczystość jubileuszowa wydania dyplomów,
 • Szczepienie seniorów przeciwko grypie i pneumokokom, 
 • Ubezpieczenie lekarzy stażystów,
 • Nagrody LEK,
 • Działalność chóru lekarskiego Medici Cantares,
 • Triathlon – Bydgoszcz.

Według mojej oceny zakończona kadencja OR BIL była najtrud-
niejsza ze wszystkich dotychczasowych. Na jej przebieg w znaczą-
cym stopniu wpłynęły dwa czarne łabędzie – czyli zjawiska o niskim 
prawdopodobieństwie wystąpienia, ale wszechogarniających kon-
sekwencjach. Te dwa, niestety złowieszcze, czarne ptaki to oczywi-
ście pandemia wywołana wirusem SARS-COV-2 i jego mutacjami 
i tragedia wojenna Ukrainy. Warto również przypomnieć, że te nie-
szczęścia dotknęły nas w czasie, kiedy system opieki zdrowotnej, 
na skutek wieloletnich zaniedbań, zaczął się rozpadać. Braki kadro-
we, zamykane oddziały szpitalne, narastające kolejki w specjali-
stycznej opiece ambulatoryjnej, anihilacja publicznej opieki stoma-

tologicznej, roszczenia płacowe, społeczne niezadowolenie skłóco-
nych politycznie Polaków z systemu opieki zdrowotnej, zarówno 
pacjentów, jak i lekarzy. 

Czy podołaliśmy wyzwaniom, czy jesteśmy zadowoleni z efektów 
naszych działań? Z pewnością nie możemy być w pełni usatysfakcjo-
nowani. Co się udało? Może to zabrzmi dziwnie, ale udało się wzmoc-
nić pozycję samorządu lekarskiego pomimo ustawicznej konfrontacji 
z Ministerstwem Zdrowia. Wiele aktów prawnych opiniowanych przez 
samorząd lekarski dzięki naszej zbiorowej mądrości zostało poprawio-
nych, apele i monity, zarówno do NFZ, jak i Ministerstwa, zwróciły 
uwagę decydentów na zatrważający upadek publicznej opieki stoma-
tologicznej i spowodowały już pewne realne zmiany – np. wycenę 
ekstrakcji zębów. Zaangażowaliśmy się, wspólnie z OZZL, w protesty 
przeciwko złej organizacji naszej pracy  i pauperyzacji zawodu lekarza 
i lekarza dentysty. Maszerowaliśmy, manifestując swoje niezadowole-
nie, ulicami Warszawy, a dzięki zaangażowaniu Komisji Młodych leka-
rzy zaznaczyliśmy swoją obecność również w tzw. białym miasteczku. 
Ta szeroko zakrojona akcja nie tylko pokazała władzom i politykom, 
że potrafimy wytrwale protestować, ale również łączyć siły ze wszyst-
kimi profesjonalistami medycznymi, a zwłaszcza z środowiskiem pie-
lęgniarek i położnych. 

Wybuch pandemii zastał nas praktycznie bezbronnymi. Nie posia-
daliśmy wiedzy, umiejętności ani podstawowych środków ochrony 
osobistej. ORL współdziałając z NRL i Kulczyk Foundation jako jedne 
z pierwszych instytucji w kraju zgromadziły i bezpłatnie rozdyspono-
wały wśród naszych członków środki ochrony osobistej. W ślad za tym 
poszły działania edukacyjne, wsparte przez profesjonalne publikacje 
w naszym biuletynie. W społeczeństwie, również wśród nas – lekarzy 
zapanował strach. Obawa przed wirusem, zakażeniem, śmiercią stała 
się powszechna. Rozpoczął się jeden z wielu egzaminów z człowie-
czeństwa. W ślad za lawinowo narastającymi zakażeniami i chaotycz-
ną organizacją walki z pandemią postępowała obawa środowiska 
medycznego przed branką lekarzy, która – przeprowadzona w sposób 
schematyczny – mogła spowodować więcej szkody niż pożytku. I znów 
się coś udało. Staraniem ORL, Komisji Młodych Lekarzy powstrzymano 
ślepy pobór do tzw. placówek covidowych. Przygnębienie, smutek, de-
presja, wypalenie zawodowe, a w końcu również hejt na nasze środo-
wisko – to także pokłosie pandemii. Staraliśmy się te zjawiska ogra-
niczać. Umożliwialiśmy zainteresowanym opiekę psychologiczną, 
wspólnie z Komisją Młodych Lekarzy propagowaliśmy akcję STOP 
NIENAWIśCI. Głośno i jednoznacznie wyraziła ORL swój pogląd na 
szczepienia przeciwko COVID-19. Niestety, okazało się, że tzw. ruch 
antyszczepionkowy popierają – nieliczni wprawdzie, ale również leka-
rze. ORL w takich sytuacjach konsekwentnie angażowała Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Kadencja ORL zakończyła się w cieniu wojny na Ukrainie. Nie po-
zostaliśmy na nią obojętni. Przeprowadzono zbiórki niezbędnych środ-
ków, nie tylko medycznych, zarówno dla społeczeństwa ukraińskiego, 
które pozostało w ojczyźnie, jak i dla uchodźców. BIL wzięła ostatnio 
czynny udział w akcji solidarnościowej, pomocowej i informacyjnej, 
jaka miała miejsce 13 marca na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. 
Wspólnie z NRL staramy się pomagać lekarzom ukraińskim i ich rodzi-
nom. Umożliwienie pracy uchodźcom, wśród których jest wielu profe-
sjonalistów, w obszarze opieki zdrowotnej, szczególnie lekarzom, oraz 
zapewnienie pomocy zdrowotnej wszystkim uciekającym przed wojną 
stanowi obecnie największe wyzwanie dla samorządu lekarskiego i ca-
łego systemu opieki medycznej. 

Na koniec miło mi wszystkich delegatów powiadomić, że po wielo-
letnich staraniach, realizując wcześniejsze uchwały zjazdowe, w bie-
żącej kadencji kupiliśmy obiekt, który mam nadzieję będzie wkrótce 
służył wszystkim członkom BIL, a szczególnie naszym organom, któ-
rych wyboru dokonamy podczas zjazdu. W podsumowaniu skupiłem 
się na kwestiach zasadniczych, na koniec pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim członkom ORL, Okręgowego Sądu Lekarskiego BIL, 
koleżankom i kolegom z Biura Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej, dziękuję wszystkim zaangażowanym w prace komisji i zespołów 
tematycznych, zwłaszcza Komisji Młodych Lekarzy oraz zespołowi re-
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Za 2021 r.

Okręgowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej w 2021 r. ze-
brała się na 10 posiedzeniach (2 posiedzenia stacjonarne, 4 on-line 
i 4 w systemie hybrydowym). Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
obradowało w tym okresie 10 razy (8 posiedzeń stacjonarnych i 2 
on-line). 

W związku z utrzymującym się na terenie całego kraju stanem epi-
demii Okręgowa Rada Lekarska BIL utrzymała decyzję o organizowa-
niu posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w trybie on-line lub systemie hybrydowym od kwietnia 
2021 r. do odwołania.

QQ na posiedzeniach podejmowano uchwały dotyczące: 
 • Przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu po-

dyplomowego: lekarze – 98, dentyści – 9, skierowani na staż od 
01.10.2020: 97 lekarzy i 9 1ekarzy dentystów, skierowani na staż 
od 01.01.2022: 1 lekarz,

 • Przyznania prawa wykonywania zawodu po ukończonym stażu: 
lekarze – 83, dentyści – 8,

 • Przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu: lekarze – 2, 
dentyści – 2,

 • Przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu na okreś-
lony zakres czynności: lekarze – 1, dentyści – 1,

 • Przeniesienia do Bydgoskiej Izby Lekarskiej z innych okręgowych 
izb lekarskich: lekarze – 23, dentyści – 4,

 • Skreślenia z rejestru: 
 – zgony: lekarze – 19, dentyści – 3,
 – przeniesienia do okręgowych izb lekarskich: lekarze – 20, den-

tyści – 3,
 – zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu: lekarze – 1, dentyści – 1,
 – zawieszenie prawa wykonywania zawodu na podstawie posta-

nowienia prokuratora o zastosowaniu środka zapobiegawcze-
go: lekarze – 1, dentyści – 0,

 • Okręgowa Rada Lekarska podjęła jedną uchwałę w sprawie zawie-
szenia prawa wykonywania zawodu lekarza na okres trwania nie-
zdolności.,

 • Pozostałe uchwały i stanowiska dotyczyły głównie spraw finanso-
wych i legislacyjnych (pożyczki, zapomogi, pomoc finansowa dla 
towarzystw naukowych w organizowaniu konferencji naukowych, 
dofinansowanie imprez organizowanych przez komisje). 

QQ Rejestracja prywatnych praktyk – 158
 • dokonano zmian – 204,
 • dokonano wykreśleń – 8.

QQ W 2021 r. na wniosek 13 lekarzy wydano 41 zaświadczeń niezbęd-
nych 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 wszyst-
kich spotkaniach, które w związku z trwającym stanem epidemii 
i coraz cięższą sytuacją służby zdrowia organizowane były za-
równo 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 Odpowiedzial-
ności Zawodowej – dr n. med. Elżbiety Narolskiej-Wierczewskiej oraz 
przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego – dr. n. med. Mi-
rosława Kozaka – w dalszej części wkładki. 

QQ Okręgowa Rada Lekarska podejmowała stanowiska i apele 
w sprawach:

 • obrony godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych 
i zbiorowych członków samorządu lekarzy,

 • dodatkowego świadczenia pieniężnego w związku ze zwalcza-
niem epidemii COVID-19,

 • polskiej stomatologii, rekomendując podjęcie działań zmierzają-
cych do utrzymania dostępności usług stomatologicznych w ra-
mach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

 • odwołania ustnej części państwowego egzaminu medycznego 
w sesji wiosna 2021,

 • sprzeciwu wobec propozycji zniesienia stażu podyplomowego le-
karzy i lekarzy dentystów,

 • poparcia stanowiska Komisji ds. Młodych Lekarzy BIL dotyczącego 
planowanej przez ministra zdrowia możliwości kształcenia lekarzy 
w szkołach zawodowych,

 • poparcia akcji #wylecznienawiść. 

QQ  Wybory delegatów IX kadencji samorządu zawodowego Bydgoskiej 
Izby Lekarskiej przebiegły bez zakłóceń i zakończyły się w I turze 
w listopadzie ub. r. Spośród 215 zgłoszonych kandydatów delega-
tami zostało 147 (122 lekarzy i 25 lekarzy dentystów), co oznacza 
obsadzenie 95% mandatów przewidzianych uchwałą ORL.

QQ Okręgowa Rada Lekarska zajmowała się też sprawami dotyczącymi 
całego środowiska lekarskiego, podejmując stanowiska broniące 
godności i dobrego imienia lekarzy. Nawiązano współpracę z Okrę-
gową 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 in-
nych sprawach potrzebującym lekarzom członkom BIL.

QQ Organizacja i finansowanie lub współfinansowanie szkoleń i kon-
ferencji naukowych:

 • Konferencje naukowe, szkolenia, spotkania, egzaminy:
 – Spotkania PTS (w roku 2021 r. posiedzenia odbywały się w sy-

stemie hybrydowym),
 – Przeprowadzanie w Izbie egzaminów specjalizacyjnych z pedia-

trii i immunologii klinicznej oraz dla diagnostów,
 – Szkolenie „Pułapki różnych form wykonywania zawodu",

 • Zawody sportowe: 
 – Mistrzostwa Polski lekarzy w strzelectwie myśliwskim,
 – Mistrzostwa bowlingowe dla województwa kujawsko-pomorskiego,
 – Halowe mistrzostwa Pomorza i Kujaw w tenisie ziemnym.

QQ Okręgowa Rada Lekarska zorganizowała również imprezy integru-
jące środowisko lekarskie naszej Izby: panująca w kraju sytuacja 
zmusiła ORL do przeorganizowania corocznych uroczystości i do-
stosowania liczby, jakości i rodzaju tych działań do aktualnych wy-
tycznych ze względu na epidemię COVID-19:

 • Uroczystość jubileuszowa – rozdano dyplomy i płaskorzeźby Esku-
lapa lekarzom, którzy uzyskali dyplom przed 40, 50 i 60 laty,

dakcyjnemu i Radzie Programowej naszego biuletynu. Swoje szczegól-
ne wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem niestrudzonej dyrektor 
Biura Bydgoskiej Izby Lekarskiej – Pani Iwony Kosiło wraz z zespołem. 
Dziękuję naszym prawnikom za wsparcie w trudnej często do zrozu-
mienia dla medyka materii prawnej. Zakończę starożytną maksymą, 

która – mam nadzieję będzie zachętą dla naszych następców – feci, 
quod potui, faciant meliora potentes (zrobiłem, co mogłem, kto potra-
fi, niech zrobi lepiej).

dr n. med. Marek Bronisz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej BIL
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 • 3 spotkania lekarzy emerytów połączone z prelekcjami na ciekawe te-
maty wygłaszanymi przez naukowców, lekarzy, prawników i artystów,

 • 3 spotkania Komisji Stomatologicznej BIL, 
 • Upominki gwiazdkowe dla lekarzy seniorów,
 • Paczki gwiazdkowe dla dzieci lekarzy,
 • Bony upominkowe do sklepu SMYK dla dzieci lekarzy z okazji Dnia 

Dziecka,
 • Zdalne próby, spotkania i nagrania chóru lekarzy,
 • Zlot motocyklowy – MotoBridge, zorganizowany przez przewod-

niczącą Komisji Kultury i Sportu,
 • Turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla lekarzy seniorów.

QQ działalność komisji BIL:
 • Komisja Bioetyczna przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej odbyła od 

stycznia do grudnia 2021 r. – 12 posiedzeń. Wszystkie odbyły się 
w zaplanowanych terminach przy quorum umożliwiającym podej-
mowanie uchwał. Do Komisji Bioetycznej wpłynęły następujące 
wnioski:
 – 11 wniosków o zaopiniowanie nowych wieloośrodkowych pro-

jektów eksperymentów medycznych,
 – 87 wniosków o wyrażenie opinii o dalszym prowadzeniu badań 

w związku z przekazanymi nowymi, istotnymi zmianami w do-
kumentacji badania.

 – 109 zgód, jako komisja lokalna, na udział badacza i ośrodka, 
który podlega pod jurysdykcję naszej Komisji.

 • Komisja podjęła w sumie 98 uchwał dotyczących prowadzenia 
eksperymentów medycznych. Przedstawiciele Komisji brali udział 
w konferencjach i szkoleniach, których tematem były bioetyczne 
podstawy badań klinicznych., a także funkcjonowanie komisji bio-
etycznych w świetle nowych przepisów prawa.

 • komisja Socjalna otacza opieką lekarzy potrzebujących wsparcia 
finansowego poprzez udzielenie pożyczki lub zapomogi pienięż-
nej 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 możliwo-
ści, spotkania klubowe z udziałem zaproszonych gości, czynnie 
uczestniczy w organizacji turnusów rehabilitacyjno-wypoczynko-
wych dla lekarzy seniorów,

 • komisja kultury i Sportu organizuje różnego rodzaju zawody 
sportowe. W ramach działalności kulturalnej możemy pochwalić 
się istnieniem już od 10 lat chóru „Medici Cantares”, założonego 
przez lek. Hannę śliwińską, który w tym trudnym okresie swym 
śpiewem i nagraniami wspierał walkę z COVID-19 i z bardzo częs-
to towarzyszącą mu depresją.

 • komisja Młodych Lekarzy dąży do zwiększenia aktywności leka-
rzy rozpoczynających pracę zawodową – również na rzecz samo-
rządu lekarskiego. Członkowie komisji wykazali się czynną po-
stawą, walcząc z hejtem, nienawiścią i wypaleniem zawodowym. 
Byli również aktywnie obecni w białym miasteczku i ogólnopol-
skich marszach protestacyjnych pracowników opieki zdrowot-
nej.  Wystosowali apele wyrażające protest w wielu sprawach 
istotnych dla całego środowiska medycznego i pacjentów. 

 • komisja Stomatologiczna przedstawia Okręgowej Radzie Lekar-
skie problemy, wnioski, stanowiska i opinie we wszystkich spra-
wach dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty i prob-
lemów opieki stomatologicznej w dobie epidemii i nie tylko. 

 • komisja Historyczna zbiera materiały dotyczące lekarzy poszcze-
gólnych dyscyplin medycyny i szpitalnictwa naszego regionu. 
Wielce zasłużony w tej kwestii dr Mieczysław Boguszyński groma-
dzi obecnie materiały do spisania historii naszej Izby.

 • komisja Ochrony Praw Lekarzy i Lekarzy dentystów działa na 
rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występuje w obronie god-
ności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych 
członków samorządu lekarzy. 

WYkaZ dOFInanSOWaŃ 2021 r kwota w zł

  1.  Mistrzostwa bowlingowe dla lekarzy województwa 
kujawsko-pomorskiego

2999,45

  2.  Mistrzostwa Polski lekarzy w strzelectwie myśliwskim 3000,00

  3.  Halowe mistrzostwa Pomorza i Kujaw w tenisie ziemnym  2400,00

  4. Zlot lekarzy motocyklistów „MotoBridge” 8002,36

  5. Paczki świąteczne dla seniorów 1234,15

  6. Mikołajki dla dzieci – paczki 25494,59

  7. Uroczystość jubileuszowa wydania dyplomów 60225,78

  8. Ubezpieczenie lekarzy stażystów  525,00

  9. Działalność chóru lekarskiego Medici Cantares 39228,61

10.  Program „Zaszczep się zdrowym rozsądkiem” 
- szczepienia dzieci do lat 4  przeciwko 
meningokokom

18340,44

11. Dzień Dziecka 18000,00

Był to kolejny rok walki z pandemią SARS-CoV-2, która pokazała 
wszystkie problemy, z którymi boryka się polska ochrona zdrowia: bra-
ki kadrowe, lokalowe, sprzętowe, deficyt środków na ochronę zdrowia 
i nie zawsze prawidłowo działające procedury. 

Samorząd Lekarski wielokrotnie opiniował projekty ustaw i rozporzą-
dzeń. Podejmował stanowiska dotyczące problemów w ochronie zdrowia, 
których w tym ciężkim czasie było bardzo wiele, m.in. zła kondycja finan-
sowa, braki kadrowe, nieustannie rosnące ceny środków ochrony osobi-
stej i w rezultacie, mimo ich wysokiej ceny, braki w dostępie. Niejedno-
krotnie 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 Byd-
goskiej Izby Lekarskiej informacje o sprzecznych z zaleceniami i nieade-
kwatnych do obecnej sytuacji działaniach niektórych podmiotów leczni-
czych 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 środowi-
ska, 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. Dra-
matyczna zapaść stomatologii publicznej, brak zaleceń dla podmiotów 
świadczących usługi stomatologiczne oraz zamknięcie wielu gabinetów 
szkolnych, które często były wykonawcami umów z NFZ, pogrzebały moż-
liwość zapewnienia podstawowej opieki stomatologicznej społeczeń-
stwu, co oczywiście odbija się na postrzeganiu naszego środowiska.

Przez cały rok nasza działalność przebiegała w cieniu pandemii, 
która pochłonęła wiele naszej energii i nie raz zmusiła do procedowa-
nia w niespotykany dotychczas sposób. Pomimo tych trudności, wyni-
kających z obostrzeń sanitarnych, staraliśmy się funkcjonować nor-
malnie, zarówno od strony administracyjnej, jak i tej mniej formalnej, 
a jakże ważnej dla integracji środowiska, żeby cyklicznie organizowa-
ne imprezy, np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Jubileusze, chociaż w zmo-
dyfikowanej formie, ale się odbyły, co cieszyło nas najbardziej. Oprócz 
tego cały czas prowadzimy prace remontowe w zakupionej naszej 
nowej siedzibie, prace są w toku, coraz bardziej zaawansowane.

Jednym z wielu zadań samorządu lekarskiego jest podejmowanie 
działań na rzecz obrony interesów lekarzy wobec władz i instytucji 
oraz dołożenie wszelkich starań do wypracowania takiej pozycji sa-
morządu zawodowego, aby mógł rzetelnie i skutecznie reprezentować 
swoich członków. Musimy ciągle zwiększać naszą aktywność w dzia-
łaniach dla naszego wspólnego dobra. 

dr n. med. Marek Bronisz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej BIL 
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Sprawozdanie okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
BydgoSkiej izBy lekarSkiej

VIII kadencja

QQ W okresie sprawozdawczym funkcję Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej (zwanego da-
lej OROZ) pełniła dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska, zaś 
funkcję zastępcy OROZ sprawowało 17 lekarzy i 5 lekarzy denty-
stów. Byli to: dr n. med. Magdalena Bańkowska-Woźniak, lek. dent. 
Małgorzata Bohuszewicz, dr n. med. Andrzej Cichosz, lek. Walde-
mar Frąckowiak, lek. Andrzej Goszczyński, dr n. med. Jerzy Kąkol, 
lek. Katarzyna Klucz, lek. Jarosław Kołakowski, lek. Jacek Koszek, dr 
n. med. Marek Krzyżanowski, lek. dent. Bożena Łukomska-Jasik, lek. 
dent. Eleonora Otfinowska, dr n. med. Iwona Patyk, lek. Maciej 
Prywiński, lek. Krzysztof Przybysz, lek. dent. Jerzy Rogowski, dr n. 
med. Piotr Siwek, lek. dent. Maria Straburzyńska, lek. Andrzej Szy-
mański, lek. Maciej Tworkiewicz, dr hab. n. med. Janusz Tyloch, lek. 
Małgorzata Waleryś-Masiak.

QQ W okresie sprawozdawczym wpłynęło do OROZ 378 skarg, w tym 
347 skarg na lekarzy i 31 skarg na lekarzy dentystów. Dotyczyły one 
między innymi następujących specjalności: podstawowa opieka 
zdrowotna (62), medycyna ratunkowa (33), psychiatria (30), gine-
kologia i położnictwo (24), choroby wewnętrzne (21), ortopedia 
i traumatologia (21), pediatria (18), neurologia (12) oraz stomatolo-
gia zachowawcza (13), ortodoncja (10) i protetyka (8). Na lekarzy 
sprawujących funkcję biegłych sądowych i orzeczników ZUS złożo-
no w analizowanym okresie 13 skarg.

QQ Ponad połowa skarg (55%) zarzucała lekarzom/lekarzom denty-
stom niedołożenie należytej staranności podczas postępowania 
medycznego wobec pacjentów, czyli naruszenie art. 8 Kodeksu Ety-
ki Lekarskiej. W około 20% skarg przyczyną ich złożenia było, we-
dług skarżących, naruszenie art. 12 Kodeksu etyki lekarskiej, to jest 
brak życzliwości i poszanowania godności osobistej pacjenta oraz 
niekulturalne zachowanie lekarzy. Inne skargi zarzucały lekarzom 
między innymi poświadczenie nieprawdy, naruszenie praw chorych 
psychicznie, naruszenie tajemnicy lekarskiej, niewłaściwe prowa-

dzenie dokumentacji medycznej czy też naruszenie art. 64 KEL, tj. 
niezachowanie trzeźwości i podleganie działaniu środków uzależ-
niających.

QQ W okresie sprawozdawczym OROZ prawomocnie zakończył 353 
sprawy, zaś 15 oczekuje na uprawomocnienie. Spośród 353 spraw 
zakończonych prawomocnie OROZ postanowił o odmowie wszczę-
cia postępowania wyjaśniającego w 110 sprawach (około 30%), 
o jego umorzeniu w 142 sprawach (40%), 69 spraw (prawie 20%) 
zakończył w inny sposób, tj. przekazał je do innych okręgowych izb 
lekarskich lub do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej, zaś w 32 sprawach (prawie 10%) skierował do okręgowych 
sądów lekarskich wniosek o ukaranie.

QQ Wnioski o ukaranie dotyczyły między innymi 18 obwinionych o brak 
należytej staranności w postępowaniu diagnostycznym i leczni-
czym (naruszenia art. 8 KEL i/lub art. 4 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty), 6 obwinionych o nieetyczne zachowanie lekarza 
wobec pacjenta, 3 obwinionych o nieetyczne zachowanie lekarza 
wobec innego lekarza i po jednym obwinionym z powodu: po-
świadczenia nieprawdy, naruszenia tajemnicy lekarskiej, narusze-
nia art. 64 KEL. 

QQ Wnioski o ukaranie w związku z naruszeniem art. 8 KEL dotyczyły 
takich specjalności, jak: położnictwo i ginekologia (czterech obwi-
nionych), psychiatria dorosłych i dzieci (trzech obwinionych), me-
dycyna ratunkowa (trzech obwinionych), ortodoncja i protetyka 
stomatologiczna (po dwóch obwinionych) oraz pediatria, chirurgia 
ogólna, choroby wewnętrzne i neurologia (po jednym obwinionym).

QQ W okresie sprawozdawczym OROZ uczestniczył w 8 konferencjach 
szkoleniowych dla rzeczników odpowiedzialności zawodowej, jak 
również zorganizował 5 spotkań szkoleniowych dla zastępców 
OROZ. 

dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska  
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej BIL

Za 2021 r.

QQ W 2021 r. do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej (zwanego dalej OROZ) wpłynęły 
103 skargi. Dotyczyły one między innymi świadczeń z zakresu pod-
stawowej opieki zdrowotnej (13), szpitalnych oddziałów ratunko-
wych i zespołów ratownictwa medycznego (7), psychiatrii (7), orto-
pedii i traumatologii (6), chorób wewnętrznych (5), ortodoncji (5), 
neurologii (4) położnictwa i ginekologii (3), stomatologii zachowaw-
czej (2).

QQ W roku 2021, podobnie jak w roku 2020, większość skarżących (ok. 
55%) wskazywała na niedołożenie należytej staranności podczas 
postępowania medycznego wobec pacjenta, czyli naruszenie art. 8 
Kodeksu etyki lekarskiej. W około 25% przypadków skargi dotyczy-
ły niewłaściwego zachowania lekarza związanego z naruszeniem 
art. 12 Kodeksu etyki lekarskiej, który stanowi, iż „lekarz powinien 
życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność 
osobistą, prawo do intymności i prywatności”. Przedmiotem poje-

dynczych skarg było, według skarżących, naruszenie tajemnicy le-
karskiej, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej, po-
świadczenie nieprawdy czy też naruszenie praw osób chorych psy-
chicznie. 

QQ W roku 2021 OROZ zakończył prawomocnie 100 spraw, zaś 
14 spraw oczekiwało na uprawomocnienie. Spośród spraw zakoń-
czonych prawomocnie OROZ postanowił o odmowie wszczęcia po-
stępowania wyjaśniającego w 30 sprawach, o jego umorzeniu 
w 46 sprawach, 16 spraw zakończył w inny sposób, tj. przekazał je 
do innych okręgowych izb lekarskich lub do Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, zaś w 8 sprawach skierował do 
okręgowych sądów lekarskich wniosek o ukaranie.

QQ W roku 2021 OROZ uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez 
Naczelną Izbę Lekarską w trybie on-line, jak również zorganizował 
jedno szkolenie dla swoich zastępców.

dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska  
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej BIL
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Sprawozdanie z działalności okręgowego Sądu lekarSkiego

VIII kadencja

QQ W skład Okręgowego Sądu Lekarskiego w Bydgoszczy VIII kaden-
cji (rozpoczęła się 21 kwietnia 2018 r.) wchodzą:

 • lek. Mirosław Kozak (przewodniczący),
 • lek. Małgorzata Barkowska-Czerniak, 
 • dr n. med. Andrzej Chrobot,
 • lek. dent. Halina Domańska-Midura,
 • lek. dent Aleksandra Dyduch-Frydryszek, 
 • lek. Maria Goc,
 • lek. dent. Maria Kapsa-Sroczyńska,
 • lek. dent. Elżbieta Kawecka, 
 • dr n. med. Szymon Kwiatkowki,
 • dr n. med. Mariusz Rydzkowski, 
 • dr n. med. Grażyna Sergot-Martynowska,
 • dr n. med. Janusz Wieczorek.
QQ do rozpoznania z poprzedniej kadencji Sąd przejął: 
 • 22 wnioski o ukaranie,
 • 6 zażaleń na postanowienie rzecznika. 
QQ W okresie VIII kadencji do OSL BIL wpłynęło 50 wniosków o uka-

ranie. Wnioskami o ukaranie objętych zostało 51 lekarzy:
 • w okresie 21.04.2018–31.12.2018 wpłynęło 7 wniosków o ukaranie 

(zarzutami objęto 7 lekarzy),
 • w 2019 r. – 17 wniosków o ukaranie (zarzutami objęto 17 lekarzy), 
 • w 2020 r – 12 wniosków o ukaranie (zarzutami objęto 13 lekarzy), 
 • od 1.01.2021 r. do 24.03.2022 r. wpłynęło 14 wniosków o ukaranie 

(zarzutami objęto 14 lekarzy) oraz 1 wniosek o tymczasowe zawie-
szenie prawa wykonywania zawodu lekarza. 

QQ Zarzuty we wniesionych sprawach dotyczyły m.in.:
 • niedołożenia należytej staranności w postępowaniu diagnostycz-

nym i leczniczym,
 • prowadzenia badań profilaktycznych pracowników niezgodnie ze 

swoimi kwalifikacjami, 
 • przekroczenia uprawnień do badania osób ubiegających się o pra-

cę na określonych stanowiskach, wydawania orzeczeń bez uprzed-
niego wykonania niezbędnych badań, nieprowadzenia niezbędnej 
dokumentacji medycznej, poświadczenia nieprawdy,

 • naruszenia tajemnicy lekarskiej,
 • niewłaściwego leczenia stomatologicznego i nieetycznego zachowania, 
 • poświadczenia nieprawdy w zwolnieniu lekarskim pracownika,
 • przedstawiania poglądów niezgodnych z aktualnym stanem wie-

dzy medycznej oraz obowiązującymi przepisami, podważających 
zaufanie do zawodu lekarza,

 • przebywania na dyżurze pod wpływem leków psychotropowych,
 • konfliktów pomiędzy lekarzami,

 • udzielania świadczeń medycznych pod wpływem alkoholu (1 sprawa),
 • publicznego przedstawiania fałszywych informacji na temat epi-

demiologii, terapii i profilaktyki zakażeń SARS- CoV-2.
QQ W VIII kadencji do Sądu wpłynęło 86 zażaleń na postanowienia 

rzecznika: 
 • w okresie 21.04.2018 r.–31.12.2018r.: 18 zażaleń (w tym 16 na po-

stanowienie o umorzeniu postępowania i 2 na postanowienie 
o odmowie wszczęcia postępowania),

 • w 2019 r.: 20 zażaleń (w tym 9 na postanowienie o umorzeniu 
postępowania, 10 na postanowienie o odmowie wszczęcia postę-
powania i 1 na postanowienie o zawieszeniu postępowania),

 • w 2020 r.: 21 zażaleń (w tym 16 na postanowienie o umorzeniu 
postępowania. 4 na postanowienie o odmowie wszczęcia postę-
powania i 1 na postanowienie o zawieszeniu postępowania wy-
jaśniającego),

 • w 2021 r. do 20.04.2022 r.: 27 zażaleń (w tym 17 na postanowienie 
o umorzeniu postępowania i 10 na postanowienie o odmowie 
wszczęcia postępowania).

QQ W VIII kadencji (stan na 7.03.2022 r.) Sąd wydał 49 orzeczeń  
z wniosków o ukaranie i 85 postanowień kończących postępowa-
nie w sprawie zażaleń na postanowienie rzecznika:

 • w 10 sprawach Sąd uniewinnił lekarzy od stawianych zarzutów; 
 • w 31 sprawach sąd uznał lekarzy za winnych popełnienia przewi-

nienia zawodowego; 
 • w 8 sprawach postępowanie zostało umorzone na podstawie 

art. 82 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich; 
 • W 71 sprawach Sąd, działając jako II instancja, utrzymał w mocy 

postanowienia OROZ;
 • W 14 sprawach Sąd, działając jako II instancja, uchylił postano-

wienia OROZ i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia przez 
OROZ BIL.

Postanowienia OSL wydane w wyniku wniesionych zażaleń na posta-
nowienia Rzecznika są niezaskarżalne.
QQ Podczas VIII kadencji w 17 sprawach odwołano się od orzeczeń 

Okręgowego Sądu Lekarskiego do naczelnego Sądu Lekarskiego.
QQ do rozpoznania w IX kadencji (stan na 7.03.2022 r.) pozostały: 
 • 3 wnioski o ukaranie z 2019 r.,
 • 4 wnioski o ukaranie z 2020 r.,
 • 9 wniosków o ukaranie z 2021 r,
 • 2 wnioski o ukaranie z 2022 r., 
 • 1 wniosek o tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawo-

du lekarza z 2022 r.,
 • 11 zażaleń na postanowienie OROZ.

lek. Mirosław Kozak 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego BIL

Za 2021 r.

QQ W 2021 r. do Okręgowego Sądu Lekarskiego wpłynęło:
 • 12 wniosków o ukaranie – zarzutami objęto 11 lekarzy. Zarzuty we 

wniesionych sprawach dotyczyły naruszenia kodeksu etyki lekar-
skiej, w tym: 
 – niezachowania należytej staranności w postępowaniu diagno-

stycznym i leczniczym (4 sprawy) 
 – publicznego głoszenia poglądu niezgodnego z aktualnym sta-

nem wiedzy medycznej (1 sprawa),
 – niezachowania tajemnicy lekarskiej (1 sprawa),

 • 23 zażalenia na postanowienia rzecznika, w tym:
 – 14 zażaleń na postanowienie o umorzeniu postępowania wy-

jaśniającego, 
 – 9 zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowa-

nia wyjaśniającego.

QQ W 2021 r. Okręgowy Sąd Lekarski przeprowadził 14 rozpraw głów-
nych i 28 posiedzeń jawnych:

 • W 4 sprawach uniewinniono 4 lekarzy od stawianego zarzutu, 
 • W 5 sprawach Sąd ukarał 6 lekarzy karą upomnienia,
 • W 2 sprawach Sąd ukarał 2 lekarzy karą nagany,
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Sprawozdanie SkarBnika BydgoSkiej izBy lekarSkiej

dr n. med. Maciej Borowiecki, Skarbnik BIL

 • W 3 sprawach Sąd, na podstawie art. 82 ust. 2 Ustawy o izbach 
lekarskich z 2 grudnia 2009 r., umorzył postępowanie prowadzone 
wobec 3 lekarzy,

 • W 25 sprawach Sąd, działając jako II instancja, utrzymał w mocy 
postanowienia OROZ, 

 • W 3 sprawach Sąd, działając jako II instancja, uchylił postanowie-
nia OROZ i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia OROZ BIL 
(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 2022 r. pozostało:
 • 5 wniosków o ukaranie z 2019 r.,
 • 4 wnioski o ukaranie z 2020 r.,
 • 9 wniosków o ukaranie z 2021r., 
 • 14 zażaleń na postanowienie OROZ z 2021 r. 

lek. Mirosław Kozak 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego BIL

OIL 2018 2019 2020 2021 ŁĄcZnIe 

I. PRZYcHOdY 
1. Składki członkowskie 2 604 594,86 2 813 783,76 2 752 064,94 2 844 857,82 11 015 301,38

2. Wpłaty lekarzy i lekarzy dentystów 23 051,00 24 795,00 27 229,95 32 909,35 107 985,30

3. Dotacje z budżetu państwa 180 477,02 205 108,97 169 463,91 196 781,13 751 831,03

4.  Sprzedaż powierzchni reklamowych 
(biuletyn)

71 319,00 58 753,58 48 850,02 54 085,34 233 007,94

5. Komisja Bioetyczna 383 000,00 439 800,00 537 200,00 610 800,00 1 970 800,00

6. Odsetki  lokaty/pozostałe 46 415,20 85 960,85 15 607,06 3 643,57 151 626,68

7. Ubezpieczenia 52 387,50 57 018,18 59 803,38 63 606,87 232 815,93

8. Pozostałe przychody 127 312,12 117 467,06 81 298,15 81 296,75 407 374,08

Razem przychody 3 488 556,70 3 802 687,40 3 691 517,41 3 887 980,83 14 870 742,34

II. kOSZTY ROdZajOWe 
1. Zużycie materiałów i energii

38 481,93 39 489,11 40 701,72 59 904,91 178 577,67

2. Usługi obce 534 904,39 544 153,16 490 981,77 598 346,26 2 180 685,58

3. Podatki i opłaty 4 690,44 56 882,48 16 101,02 34 213,31 111 887,25

4. Wynagrodzenia (OFP, BFP) 542 646,62 556 544,31 772 438,74 786 596,90 2 658 226,57

5. świadczenia na rzecz pracowników 108 529,20 123 588,07 131 231,33 140 483,24 503 831,84

6. Amortyzacja 30 664,21 27 143,15 54 948,00 63 431,00 176 186,36

7. Pozostałe koszty działalności 
w tym 
Komisja Bioetyczna 
składki NIL

1 359 654,28

169 003,45
390 102,34

1 511 909,64

220 400,00
418 978,34

1 314 611,64

302 950,00
412 809,60

1 421 293,69

363 150,00
426 691,93

5 607 469,25

1 055 503,45
1 055 503,45

Razem koszty rodzajowe 2 619 571,07 2 859 709,92 2 821 014,22 3 104 269,31 11 416 864,52

dofinansowanie z ZUS/Covid 32 821,37 32 821,37

III. RÓŻnIca (przychody – koszty) 868 985,63 942 977,48 903 324,56 783 711,52 3 486 699,19

VIII kadencja



VIII

X L I  o k r ę g o w y  z j a z d  L e k a r z y  b I L

Okręgowa Izba Lekarska Plan 2021 Wykonanie 2021 %

I. PRZYcHOdY

1. Składki członkowskie

2.  Wpłaty lekarzy i lekarzy dentystów, w tym:

– wydawanie zezwoleń na prowadzenie praktyk lekarskich

3. Działalność Komisji Bioetycznej

4. Dotacje z budżetu państwa, w tym:

– dotacja z Ministerstwa Zdrowia (MZ)

– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (UM) 

– zwroty do MZ

5. Sprzedaż powierzchni reklamowych (biuletyn)

6. Sprzedaż wydawnictw

7. Sprzedaż majątku

8. Odsetki, w tym

– odsetki z lokat

– odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich

9. Inne, w tym:

– wynajem sali przez stażystów

– zaświadczenia, wpisy, wypisy z RL

– zwrot kosztów sądowych

– sprzedaż biletów – MNwO

– ubezpieczenia

– reklama na stronie internetowej

– wynajem sali

– dofinansowanie z NIL

– pozostałe (najem, parking, plac)

– kserokopie akt

– szkolenia

2 400 000,00

15 000,00

350 000,00

160 000,00

100 000,00

60 000,00 

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 200,00

25 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

45 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

200,00

0,00

2 844 857,82

32909,35

610 800,00

196 781,13

130 651,13

66 130,00 

0,00

54 085,34

0,00

0,00

3 643,57

322,16

3 321,41

144 903,62

25 000,00

5 724,89

21 424,27

0,00

63 606,87

600,00

3 000,00

6 200,00

8 000,00

89,59

11 258,00

118,54

219,40

174,51

122,99 

130,65 

110,22 

135,21

 

174,16

100,00

114,50

428,49

141,35

100,00

44,80

RaZeM PRZYcHOdY 3 048 200,00 3 887 980,83 127,55

II. kOSZTY ROdZajOWe

1. Zużycie materiałów i energii

2. Usługi obce

3. Podatki i opłaty

4. Wynagrodzenia, w tym:

– administracja BIL

– ORL (wynagrodzenia diety, dyżury)

– OSL (wynagrodzenia, diety)

– ORZOZ (wynagrodzenia, diety)

– Komisja Bioetyczna (wynagrodzenia, diety)

– pozostałe komisje

5. świadczenia na rzecz pracowników

6. Amortyzacja

7. pozostałe koszty

3 040 000,00

65 000,00

590 000,00

45 000,00

1 390 000,00

615 000,00

300 000,00

165 000,00

185 000,00

125 000,00

0,00

175 000,00

55 000,00

720 000,00

3 104 269,31

59 904,91

598 346,26

34 213,31

1 504 536,90

597 875,04

219 180,00

161 952,92

162 378,94

363 150,00

0,00

140 483,24

63 431,00

703 353,69

102,11

92,16

103,50

76,03

108,24

97,22

73,06

98,15

87,77

290,52

0,00

80,28

115,33

97,69

RaZeM kOSZTY ROdZajOWe 3 040 000,00 3 116 569,31 102,52

Poniesione nakłady na remont siedziby BIL (Lenartowicza), w tym:

– zaliczka na okna

– roboty budowlane

– pracownia – Architekci świstowscy

350 071,12

51 660,00

141 979,72

144 131,40

Poniesione nakłady na modernizację syst. inform. dla ORL, cRL 12 300,00

OSIĄgnIęTY dOcHÓd BRUTTO W 2021 r.: 783 711,52 zł

dr n. med. Maciej Borowiecki, Skarbnik BIL

Za 2021 r.
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Apele

Apel nr 1/XLI/22
do: Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ministerstwa Zdrowia

w sprawie rewizji wyceny procedur medycznych uwzględniających 
wszystkie poniesione koszty materiałowe oraz koszty pracy

XLI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej 
Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ministerstwa 
Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do rewizji wyceny procedur 
medycznych uwzględniającej wszystkie poniesione koszty materiało-
we oraz koszty pracy.

W wielu specjalizacjach, a szczególnie chirurgii ogólnej, internie 
i pediatrii, procedury wykonywane w szpitalach I° referencji są zdecy-
dowanie niedoszacowane i powodują zadłużenie oraz zmniejszenie 
liczby lekarzy chętnych do kształcenia się w tych kierunkach. Powodu-
je to brak kadry lekarskiej wykonującej gros procedur medycznych 
w powiatowych placówkach medycznych

Apel nr 2/XLI/22
do: Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Sejmowej Komisji Zdrowia

w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia  
zmian uregulowań prawnych

XLI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej 
Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Izby Lekarskiej oraz sejmowej 
Komisji Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia 
do zmian legislacyjnych w celu umożliwienia zatrudnienia przez leka-
rza prowadzącego indywidualną praktykę zawodową drugiego lekarza 
– bez ograniczeń co do formy zatrudnienia.

Apel nr 3/XLI/22
do: Okręgowej Rady Lekarskiej BIL

w sprawie opracowania wydawnictwa z zakresu historii BIL

XLI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej 
Izby Lekarskiej apeluje do Okręgowej Rady Lekarskiej BIL o podjęcie 
działań mających na celu wydanie książki o historii BIL. XLI Sprawo-
zdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej 
obliguje Okręgową Radę Lekarską BIL do zlecenia opracowania wy-
dawnictwa historycznego z zakresu historii Bydgoskiej Izby Lekarskiej. 
Pracę nad powstaniem książki proponujemy powierzyć dr. Mieczysła-
wowi Boguszyńskiemu jako uznanemu specjaliście z tego zakresu.

Apel nr 4/XLI/22
do: Okręgowej Rady Lekarskiej BIL

w sprawie rozpoznania ogółu możliwości pozwalających na 
ograniczenie procederu wybielania zębów poza podmiotami 

świadczącymi usługi medyczne

XLI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej 
Izby Lekarskiej apeluje do Okręgowej Rady Lekarskiej BIL o podjęcie 
działań mających na celu rozpoznanie i zastosowanie wszelkich do-
stępnych środków i metod ograniczenia procederu wybielania zębów 
przez osoby do tego nieuprawnione.

Apel nr 5/XLI/22
do: Okręgowej Rady Lekarskiej BIL oraz sejmowej Komisji Zdrowia

w sprawie zacieśnienia współpracy między lekarzami – członkami 
Bydgoskiej Izby Lekarskiej pełniącymi funkcje w organach 

administracji rządowej i samorządowej

XLI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej 
Izby Lekarskiej apeluje do Okręgowej Rady Lekarskiej BIL o zacieśnie-
nie współpracy między lekarzami – członkami Bydgoskiej Izby Lekar-
skiej pełniącymi funkcje w organach administracji rządowej i samo-
rządowej.

rezolucje

Rezolucja nr 1/XLI/22
do: Okręgowej Rady Lekarskiej BIL

XLI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej 
Izby Lekarskiej zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej BIL z prośbą 
o wyznaczenie osoby w biurze Bydgoskiej Izby Lekarskiej, która w ra-
mach zakresu obowiązków będzie organizować cykliczne szkolenia 
zawodowe dla członków BIL. Organizacja szkoleń bezpośrednio 
w biurze Izby przez jej pracownika zdecydowanie ułatwi dostęp do 
szkoleń, które odbywałyby się w siedzibie Izby oraz ograniczy koszty 
ponoszone przez lekarza.

Rezolucja nr 2/XLI/22
do: Okręgowej Rady Lekarskiej BIL

XLI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgoskiej 
Izby Lekarskiej zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej BIL z prośbą 
o organizację stałej pomocy prawnej skierowanej na bezpośrednie 
wsparcie prawne indywidualnych praktyk zawodowych w zakresie 
przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, 
współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, przepisów i kontroli 
Inspekcji Sanitarnej oraz innych.

Rezolucja nr 3/XLI/22
do: Okręgowej Rady Lekarskiej BIL

XLI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Bydgo-
skiej Izby Lekarskiej zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej BIL 
z prośbą o organizację stałej pomocy biura księgowego w zakre-
sie porad księgowych i kadrowych dotyczących lekarzy i lekarzy 
dentystów prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadze-
nie Polskiego Ładu spowodowało wiele problemów związanych 
z księgowością i rozliczeniami podatkowymi. Nierzadko istnieje 
konieczność konsultowania pewnych decyzji w różnymi biurami 
księgowymi. Zatem słuszne wydaje się podpisanie umowy z reno-
mowanym biurem księgowym w zakresie udzielania porad dla 
członków BIL.

Wszystkie apele i rezolucje podpisane 26.03.2022 r. przez

	 Sekretarz	XLI	OZL	BIL	 Przewodniczący	XLI	OZL	BIL
	 dr	n.	med.	Aleksandra	Perczak	 lek.	Krystian	Kałużny
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okręgowA rAdA lekArskA

1. Majewski Bartosz Marek, l. dent.
2. Perczak Aleksandra Maria, l. dent.
3. Rogowski Marek Jerzy, l. dent.
4. Rogowicz Daniel Krzysztof, lekarz
5. Gawrych Mariusz, lekarz
6. Śremska Aleksandra, lekarz
7. Wojciechowski Michał Robert, lekarz
8. Dalke Krzysztof Jarosław, lekarz
9. Białowąs Kacper, lekarz

10. Butt-Hussaim Natalia, lekarz
11. Kałużny Krystian, lekarz
12. Sądel Przemysław, lekarz
13. Socha Maciej Władysław, lekarz
14. Zwoliński Tomasz Ryszard, lekarz
15. Lewiński Maciej Piotr, lekarz
16. Marszałek Wojciech, lekarz
17. Wartęga Mateusz, lekarz
18. Wołowiec Łukasz Piotr, lekarz

delegAci nA krAjowy zjAzd
lekArzy

1. Rogowski Marek Jerzy, l. dent.
2. Perczak Aleksandra Maria, l. dent.
3. Suwała Szymon, lekarz
4. Butt-Hussaim Natalia, lekarz
5. Parszyk Zofia Paulina, lekarz
6. Wojciechowski Michał Robert, lekarz
7. Śremska Aleksandra, lekarz
8. Kałużny Krystian, lekarz
9. Wartęga Mateusz, lekarz

10. Wołowiec Łukasz Piotr, lekarz
11. Zwoliński Tomasz Ryszard, lekarz
12. Rogowicz Daniel Krzysztof, lekarz

okręgowA komisjA rewizyjnA

1. Zalewska-Rydzkowska Danuta Maria, lekarz
2. Krawczyk Karolina, lekarz
3. Olejarczyk Agata, lekarz
4. Białożyk Paweł Piotr, l. dent.

okręgowA komisjA wyborczA

1. Dalke Krzysztof Jarosław, lekarz
2. Majewski Bartosz Marek, l. dent.
3. Rogowicz Daniel Krzysztof, lekarz
4. Butt-Hussaim Natalia, lekarz
5. Wołowiec Łukasz Piotr, lekarz
6. Tak Kałużny Krystian, lekarz

zAstępcA okręgowego 
rzecznikA odpowiedziAlności
zAwodowej

1. Goszczyński Andrzej Wiesław, lekarz
2. Grześk Grzegorz Jan, lekarz
3. Mucha Jerzy, l. dent.
4. Straburzyńska Maria Teresa, l. dent.
5. Szymański Andrzej Grzegorz, lekarz
6. Kamińska Anna Franciszka, lekarz
7. Kołakowski Jarosław, lekarz
8. Oczki Janina, l. dent.
9. Baranowski Przemysław, lekarz

10. Kazdepka-Ziemińska Anita, lekarz
11. Krzyżanowski Marek Wojciech, lekarz
12. Przybysz Krzysztof, lekarz
13. Waleryś-Masiak Małgorzata Maria, lekarz
14. Mianowana Aneta Małgorzata, lekarz
15. Wolski Bartłomiej Łukasz, lekarz
16. Wiśniewski Tomasz Marek, lekarz
17. Kordas-Lewandowska Agnieszka, lekarz
18. Walczyk-Małycha Mirosława Krystyna, lekarz
19. Wieczorek Joanna Irena, lekarz
20. Tyloch Janusz Ferdynand, lekarz

okręgowy sąd lekArski

1. Kapsa-Sroczyńska Maria Magdalena, l. dent.
2. Kawecka Elżbieta Krystyna, l. dent.
3. Junik Roman Marek, lekarz
4. Chrobot Andrzej, lekarz
5. Domańska-Midura Halina Danuta, l. dent.
6. Rydzkowski Mariusz Tadeusz, lekarz
7. Dyduch-Frydryszek Aleksandra Ewa, l. dent.
8. Duchań-Ogrodnik Daniel Piotr, lekarz
9. Cyrankiewicz Waldemar Leszek, lekarz

10. Kwiatkowski Szymon Adam, lekarz
11. Wieczorek Janusz, lekarz
12. Goc Maria Elżbieta, lekarz
13. Kozak Mirosław, lekarz
14. Sergot-Martynowska Grażyna Barbara, lekarz
15. Barkowska-Czerniak Małgorzata Katarzyna, lekarz
16. Prywiński Stanisław Kazimierz, lekarz


