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P E R I O D Y K   O K R Ę G O W E J   I Z B Y   L E K A R S K I E J 

w  BIAŁYMSTOKU 

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej, 15-082 Białystok ul. Świętojańska 7, tel. 85 73-21-935.  
Sekretariat biura: Jolanta Wróblewska w. 102, Anna Zajączkowska w. 101. 
E-mail: bialystok@hipokrates.org

OC lekarzy - p. Halina Ofmańska tel. 85 73-21-694 lub 691-363-053.

1) Bieżący rachunek bankowy –  składki członkowskie, praktyki lekarskie
 Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Białystok – Nr 79124011541111000021488177. 

2) Składki z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie – PZU SA Życie, należy przekazywać na konto: 
Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, Nr 98124011541111001003286527.

Delegatury OIL: 

Łomża – Krystyna Jakubowska, tel./fax 86 218-04-96, 18-400 Łomża, ul. Kazańska 14 / 22. 

Suwałki – Elżbieta Rał, tel./ fax 87 567-10-35, 16-400 Suwałki, ul. Reja 66 / 1.

Od 1 lutego 2018 roku zmieniły się godziny pracy wszystkich 
jednostek organizacyjnych OIL, i tak w poniedziałek pracujemy od godz. 
9,00 do 17,00, w pozostałe dni tygodnia od 7,30 do 15,30. 

jest czynny: 

– w Białymstoku w każdy wtorek od godz. 15.00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej  
w Białymstoku ul. Świętojańska 7;

– w Łomży w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 12.00 w siedzibie 
delegatury, Łomża ul. Kazańska 14/22;

– w Suwałkach w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 11.00 – 14.00  
w siedzibie delegatury, Suwałki ul. Reja 66/1.

***

W sprawie wynajmowania Sali Konferencyjnej oraz Klubu Lekarza w siedzibie OIL w 
Białymstoku na wydarzenia okazjonalne, należy kontaktować się z p. Małgorzatą Jaskulską  
w biurze OIL Białystok, ul. Świętojańska 7, tel. 85 73-21-935 w. 108 w godz. 7,30 - 12,00.

Serdecznie zapraszamy.

Klub Lekarza Seniora
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Doktor Zbigniew Gostomski
1926 – 2009

 W bieżącym roku mija dziesiąta rocznica pożegnania Doktora 
Zbigniewa Gostomskiego. W wieku młodzieńczym zapisał On piękną kar-
tę w walce o niepodległość, zaś w latach powojennych, po ukończeniu dwu 
wydziałów medycznych, położył wielkie zasługi w rozwoju podlaskiej sto-
matologii, głównie jako specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej i 
organizator ochrony zdrowia. Chcemy przypomnieć, zwłaszcza młodszym 
czytelnikom Biuletynu, sylwetkę tego wybitnego Człowieka i Lekarza.
 
 Urodził się 9 maja 1926 roku w Wilnie w rodzinie inteligenckiej, oj-
ciec – Hipolit, matka – Helena z d. Stachowicz. Tam uczęszczał do Prywatnej 
Szkoły „Promień”; w 1939 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Króla 
Zygmunta w Wilnie. Związał się z harcerstwem, któremu pozostał wierny 
przez całe życie. We wrześniu 1939 roku, jako harcerz „Czarnej Trzynastki” 
brał udział w obsłudze centrali telefonicznej w Wileńskim Zarządzie Miej-
skim.
 Po zajęciu Wilna przez Niemców uczył się na tajnych kompletach. 
W 1942 roku, chroniąc się przed wywózką do pracy w Niemczech, zatrudnił 
się w majątku Waka pod Wilnem, a następnie podjął pracę w ogrodach miej-
skich w Wilnie. Nawiązał kontakt z AK, współpracował z komórką zbierają-
cą i przekazującą dane wywiadowcze. Brał udział w walkach o Wilno, miał 
pseudonim „Zbyszko”. W 1944 roku opuścił miasto w szeregach Pierwszego 
Pułku „Józef ” (Działyńskiego). Po rozbrojeniu oddziału w Puszczy Rudni-
ckiej przez NKWD, został internowany w Miednikach, a 18 lipca 1944 roku 
– wywieziony do Kaługi; pracował przy wyrębie lasu kolejno w łagrach Śred-
niaki, Malejcha i Prudy.
 Po uwolnieniu w styczniu 1946 roku wrócił do kraju; zamieszkał w 
Białymstoku. Ukończył Liceum im. Zygmunta Augusta i rozpoczął studia na 
oddziale stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w 
Warszawie. Równocześnie działał w PCK i ZHP. Studia ukończył w 1952 roku 
i wraz z żoną Anielą (też lekarzem stomatologiem) podjął pracę w Centralnej 
Przychodni Stomatologicznej w Białymstoku.
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 W latach 1954-1963 pełnił nadzór specjalistyczny nad organizacją 
opieki stomatologicznej w województwie białostockim. Równocześnie stu-
diował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, uzy-
skując dyplom lekarza w 1963 roku. Po stażu podyplomowym pracował w 
Państwowym Szpitalu Klinicznym AMB, gdzie specjalizował się w chirurgii. 
W 1967 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogól-
nej.
 Od 1966 roku rozpoczął pracę w Specjalistycznej Poradni Chirurgii 
Stomatologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Białym-
stoku jako starszy asystent. W 1974 roku uzyskał specjalizację drugiego stop-
nia z chirurgii stomatologicznej.
 W 1985 roku wyjechał do polskiego szpitala w Zliten w Libii, gdzie 
pracował do września 1987 roku, by następnie wrócić do pracy w Wojewódz-
kiej Przychodni w Białymstoku.
 W 1995 roku Minister Zdrowia powierzył mu funkcję specjalisty wo-
jewódzkiego d/s stomatologii w woj. łomżyńskim, którą sprawował do 1998 
roku. W białostockiej Przychodni Wojewódzkiej pracował nieprzerwanie 
aż do emerytury, a następnie w niepełnym wymiarze godzin do 1994 roku. 
Równocześnie z podstawowym zatrudnieniem pełnił dyżury w gabinecie sto-
matologicznym Pogotowia Ratunkowego.
 Doktor Zbigniew Gostomski przez całe życie zawodowe był aktyw-
nym członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; w Oddziale Bia-
łostockim pełnił funkcję sekretarza, wiceprzewodniczącego oraz członka Za-
rządu.
 
 Zmarł 25 września 2009 roku, został pochowany na Cmentarzu Far-
nym w Białymstoku.

 Był człowiekiem wielkiej kultury osobistej, osobą życzliwą, doskona-
łym nauczycielem, profesjonalistą w swojej specjalności, człowiekiem bardzo 
sumiennym i odpowiedzialnym, w stosunku do pacjentów – życzliwym i od-
danym lekarzem. Składamy Mu hołd w dziesiątą rocznicę pożegnania.

Danuta Łopianecka
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Krótki rys historii Izb Lekarskich w Polsce
i w Białymstoku

1921 – 1989

 Szczególnie ważną datą w przedwojennej historii samorządu lekar-
skiego w Polsce był dzień 2 grudnia 1921 roku. Po trzech latach niepodle-
głości Sejm RP tego dnia uchwalił dwie ustawy – „w przedmiocie wykonywa-
nia praktyki lekarskiej w Państwie Polskim” i „o ustroju i zakresie działania 
Izb Lekarskich” do których przynależność lekarzy stała się obowiązkowa. Na 
mocy ustaw od stycznia 1922 roku rozpoczęły się prace organizacyjne. Ów-
czesny minister zdrowia, Witold Chodźko zarządził wybory do izb okrę-
gowych, których obszar działania obejmował najczęściej kilka województw. 
Województwo białostockie znalazło się w obrębie Izby Warszawsko-Białosto-
ckiej.

 W czerwcu 1923 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady 
Naczelnej, która składała się z 25 delegatów reprezentujących wszystkie izby 
okręgowe. Naczelnikiem dziewięcio osobowego Zarządu został Jan Bączkie-
wicz, pediatra z Warszawy. Natomiast w marcu 1924 roku ukonstytuował się 
Sąd Naczelnej Izby Lekarskiej.

 Odrębną grupę stanowili lekarze dentyści. Pierwotnie działali oni 
w kilku organizacjach zawodowych, głównie w Związku Lekarzy Dentystów 
Państwa Polskiego, powstałego w grudniu 1921 roku. Przez długie lata skom-
plikowana sytuacja w środowisku dentystycznym (uznawanie kwali+kacji, 
szkolenie) była doraźnie regulowana przez władze państwowe. Dopiero w 
1938 roku powołano izby lekarsko-dentystyczne – odpowiednią ustawę pod-
pisał Prezydent RP w dniu 11 stycznia 1938 roku.

30-LECIE ODRODZONYCH IZB LEKARSKICH
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 W ten sposób powstały struktury Naczelnej i Okręgowych Izb Le-
karskich, które z przerwą wojenną funkcjonowały do lipca 1950 roku. W 
największym skrócie – miały one względnie szeroki zakres uprawnień do re-
gulowania systemu pracy lekarzy, dbania o ich pozycję zawodową i material-
ną, a także i zwłaszcza o właściwy poziom etyczny środowiska lekarskiego. 
Sposób działania samorządu jak też jego „blaski i cienie” oraz główne prob-
lemy, były zbliżone do obserwowanych obecnie. Dużo miejsca zajmowała za-
wsze gospodarka +nansowa izb; skuteczność zbierania obowiązkowej składki 
członkowskiej stanowiła temat ciągłych dyskusji.

✳

 Po przerwie wojennej w funkcjonowaniu izb, już w marcu 1945 roku 
władze PRL zleciły przedwojennemu wiceprezesowi NIL prof. Władysławo-
wi Szenajchowi wznowienie działalności Naczelnej Izby Lekarskiej. W lipcu 
1945 roku, po powrocie z obozu, stanowisko prezesa objął prof. Mieczysław 
Michałowicz. Jednym z pierwszych i głównych zadań było wówczas reakty-
wowanie izb okręgowych. Musiała nastąpić reorganizacja obszaru ich dzia-
łalności w związku ze zmianami terytorialnymi Polski. Dotyczyło to prze-
de wszystkim izb zachodnio-północnej i wschodniej Polski. W obrębie Izby 
Warszawsko-Białostockiej, z powodów oczywistych odpadły tereny Grodna i 
Wołkowyska, włączno natomiast obszar województwa olsztyńskiego (mazur-
skiego). Samorząd lekarski pełnił wtedy szereg niezwykle ważnych funkcji, 
głównie wery+kacji uprawnień lekarskich, w tym nadawania prawa wykony-
wania zawodu.

 Jednak już od 1945 roku, a zwłaszcza po 1946 roku, następowało sy-
stematyczne ograniczanie uprawnień samorządu i przejmowanie zadań przez 
administrację państwową, zazwyczaj przez wojewódzkie wydziały zdrowia 
lub ich agendy (na przykład sądownictwo lekarskie).  Do naczelnych władz 
izbowych wprowadzono działaczy prorządowych. Przykładem może być dr 
Jan Rutkiewicz, członek PPR i przewodniczący ZG Związku Zawodowego 
Pracowników Służby Zdrowia, który we wrześniu 1947 roku został prezesem 
Naczelnej Izby Lekarskiej.

 Zgodnie z założeniami ideologicznymi w sposób jawny zmierzano 
do likwidacji izb lekarskich. Zawodowa organizacja lekarzy, o charakterze 
korporacji, kłóciła się bowiem z doktryną ludowego zarządzania państwem. 
Lata 1947-1950 stały się więc okresem systematycznego „dokuczania” leka-
rzom i ciągłej nagonki medialnej. Szczególnie dotkliwe były sankcje +nanso-
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we, choćby wysokie podatki w ramach walki z praktyką prywatną, obowiązek 
podejmowania pracy w wyznaczonym miejscu (tzw. nakazy pracy),  a nawet 
aresztowania lekarzy. O+cjalne rozwiąznie izb lekarskich nastąpiło 18 lipca 
1950 roku. Tego dnia Sejm uchwalił ustawy „o zniesieniu izb lekarskich i le-
karsko-dentystycznych”, jak też „o Zakładach Społecznej Służby Zdrowia”. Od 
tego czasu  środowisko lekarskie w sprawach bytowych i pracowniczych miał 
reprezentować Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia, zaś nad 
problemami zawodowymi czuwało totalitarne państwo.

 Szczęśliwie istniało Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz towarzy-
stwa naukowe, które po części zastępowały samorząd lekarski w niektórych 
sprawach zawodowych. Szczególne zasługi w okresie trudnych lat 1950-1989  
położyło PTL starając się integrować lekarzy. Ewidentną zasługą Towarzy-
stwa było uchwalenie i po latach znowelizowanie Zbioru Zasad Etyczno-De-
ontologicznych Polskiego Lekarza, odpowiednika obecnego Kodeksu Etyki 
Lekarskiej. Skupiona wokół PTL oraz Zrzeszenia Polskich Towarzystw Na-
ukowych duża grupa światłych lekarzy była zawsze za ideą reaktywowania 
izb lekarskich.

✳

 Zmieniające się polityczne okoliczności lat 80-tych pozwoliły jesz-
cze przed zmianą ustrojową w Polsce prowadzić prace nad ustawą „o izbach 
lekarskich” i doprowadzić do reaktywowania izb w maju 1989 roku. Zwolen-
nicy odrodzenia samorządu lekarskiego zgromadzili się wokół  „Solidarno-
ści”, taka też grupa lekarzy istniała stale w obrębie Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego.  W obozie rządzącym, bardziej inteligentni lekarze zdawali so-
bie sprawę, że Polska musi dołączyć do cywilizowanych krajów, w których 
działalność lekarska znajduje się pod nadzorem organizacji samorządowych 
niezależnie od ich nazwy. Te organizacje korporacyjne mają wszędzie zasad-
niczy wpływ na wyszkolenie, pracę i etykę świata lekarskiego. Polska nie mo-
gła być wyjątkiem.

 Ustawa „o izbach lekarskich” została uchwalona przez Sejm na 48 po-
siedzeniu w dniu 17 maja 1989 roku. Projekt referował poseł Janusz Szym-
borski. Ustawę przyjęto jednogłośnie, a głosowało 255 posłów. Wkrótce po-
tem (19 czerwca 1989 roku) Rada Państwa powołała Komitet Organizacyjny 
Izb Lekarskich w składzie 179 przedstawicieli różnych środowisk medycznych 
(PTL - 74 osoby, PTS - 21 osób, Zrzeszenie Polskich Towarzystw Lekarskich 
- 18, Federacja Związków Zawodowych - 22, Komisja Krajowa „Solidarności” 



30-LECIE ODRODZONYCH IZB LEKARSKICH

– 9 –

- 15, Ministerstwo Zdrowia - 29). Wyłoniono 30-osobowe Prezydium, które-
go przewodniczącym został prof. Jacek Żochowski. Komitet Organizacyjny 
postanowił powołać okręgowe izby lekarskie w województwach będących 
siedzibami uczelni medycznych (do czasu Zjazdu Krajowego) oraz przepro-
wadzić w okręgach wybory do 15 listopada 1989 roku.  Pełnomocnikiem Ko-
mitetu do zorganizowania Okręgowego Zjazdu Delegatów, Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Białymstoku został mianowany prof. Wojciech Pędich. Zjazd 
Okręgowy odbył się 9 listopada 1989 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Wo-
jewódzkiego w Białymstoku. Delegatami, w liczbie 190 osób, byli przedstawi-
ciele świata lekarskiego trzech województw - białostockiego, łomżyńskiego 
i suwalskiego, wybrani w tajnych wyborach w proporcji 1 delegat na 20 le-
karzy. Frekwencja na zjeździe była doskonała – uczestniczyło 180 delegatów 
(95% wybranych).

 Przewodniczącym obrad został wybrany dr n. med. Ryszard Gra-
bowski, internista, ordynator oddziału. Tak po latach wspomina to wydarze-
nie: „Atmosfera Zjazdu była podniosła – po prawie 40 latach niebytu, znowu 
obradowała odradzająca się Izba Lekarska, autentyczny samorząd lekarski. 
Najważniejszą sprawą organizacyjną zgodnie z ogólnopolskim regulaminem 
były wybory na stanowiska jednoosobowe – przewodniczącego Okręgowej 
Rady Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz 
przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego, jak też członków organów 
kolegialnych – ORL, zastępców OROZ, członków OSL, komisji rewizyjnej i de-
legatów na I Krajowy Zjazd Lekarzy. Na stanowiska jednoosobowe, ogromną 
większością głosów, zostali wybrani Koledzy – Jan Stasiewicz (na przewodni-
czącego ORL), Andrzej Klepacki (OROZ), Wojciech Pędich (na przewod-
niczącego Sądu).”

 O przebiegu Zjazdu i dalszej historii początków OIL w Białymstoku 
napiszemy w następnym wydaniu Biuletynu.

Jan Stasiewicz
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Zawsze z pozytywną energią

– leczyć, podróżować, pisać

Dr n. med. Jerzy Samusik

Rozmawia Jan Stasiewicz

Urodził się 16 kwietnia 1937 roku w 
Zambrowie, tam ukończył szkołę podstawo-
wą i średnią. W latach 1955-1959 studiował 
w Akademii Wychowania Fizycznego w War-
szawie, uzyskując tytuł magistra. Następnie 
(1960-1966) odbył studia na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Białymstoku. 
Jako student czwartego roku AMB i magister 
wf, został zatrudniony na etacie instruktora 
gimnastyki leczniczej w Wojewódzkim Szpi-
talu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. W 
tym samym Szpitalu odbył staż podyplomo-
wy. Od początku powstania Oddziału Reha-
bilitacji Leczniczej w Szpitalu Wojewódzkim 
był z nim związany, uczestniczył w szczegól-
nie uroczystym otwarciu tej placówki jako 

pierwszego oddziału tego typu w Polsce. W Oddziale pracował pod kierun-
kiem doktora, później profesora Ryszarda Kinalskiego, brał czynny udział w 
prowadzonych badaniach naukowych. Był autorem ponad 50-ciu prac, głów-

dotyczącą oceny szybkości przewodzenia włókien czuciowych i ruchowych w 
nerwach kończyny górnej w spondylosis cervicalis, wykonał w Klinice Neuro-
chirurgii AMB, a jego promotorem był prof. Jerzy Łebkowski.
 W Oddziale Rehabilitacji Leczniczej Szpitala im. J. Śniadeckiego pra-
cował przez 40-ci lat z dwuletnią przerwą związaną z wyjazdem na kontrakt 
do Libii. Od 1997 roku był ordynatorem tego Oddziału, aż do przejścia na 
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emeryturę w 2005 roku. Także na emeryturze zachowuje wielką aktywność 
zawodową, pracując na połowie etatu w Poradni i w Oddziale Rehabilitacji 
w Mońkach, jak też wykładając w Wyższej Szkole Medycznej w Białymsto-

-
-

upływowi czasu, stale działa jako lekarz i wykładowca; podróżuje (może tylko 
na krótszych dystansach), fotografuje, a przede wszystkim - pisze. Ponadto, 
jak mówi, „latem trochę czasu spędzam na rowerze, a zimą na nartach”.

✴

Na pytanie – co było wcześniej, po-
dróże czy pisanie – dr Jerzy Samusik odpo-
wiada zdecydowanie, że zwiedzanie świata. 
Zaczął bezpośrednio po stażu, został leka-
rzem okrętowym. Przez pół roku pływał na 
trawlerze-przetwórni Dalmoru na łowiskach 
północno-atlantyckich. Później podróżo-
wał; trudno wymienić choćby najważniejsze 
kierunki. Na moje dociekania o początek 
kariery pisarskiej odpowiada: „Zacząłem 
pisać podczas pobytu w Libii (1978/1979), a 
powodem był wówczas nadmiar czasu wol-
nego po pracy. Przypomniałem wtedy mak-
symę znanego pisarza-marynisty Franciszka 
Fenikowskiego – „jeżeli chcesz poznać jakiś 
kraj, to napisz o nim książkę”. Napisał dwie 

– „Obrazki z Libii” i „Trypoliskie 
ABC”.
 Za szczególnie interesujące 
uważa dwie wyprawy himalajskie. 
Było to przejście na piechotę 1300 
kilometrów w terenie wysokogór-
skim (okolice Annapurny), z trzy-
dziesto kilogramowym plecakiem. 
Przypomnijmy, że najwyższy w 
tym himalajskim masywie szczyt 
Annapurna sięga 8091 metrów. 
W wyniku tych wypraw powstało 
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pięć książek o Nepalu i Himalajach. Wśród nich, „Na himalajskich szlakach”, 
której fragmenty poświęcone Annapurnie były ostatnio drukowane w Alma-
nachu 50 lat Unii Polskich Lekarzy Pisarzy.
 Ważna była też wyprawa samochodowa, jak mówi dr Samusik „z Bia-
łegostoku ku równikowi”, zakończona w Kamerunie. Odbył ją w towarzystwie 

przyrodnika z Warszawy. Rezultatem podróży była książka „Przez piaski i 
dżungle”.

 Z wielkim wzruszeniem i 
wręcz empatią wspomina cztery 
rejsy żeglarskie po morzu Egej-
skim, które odbył pod wodzą 
skippera Stanisława Boczonia, a 
załogę stanowili ponadto Janusz 
Badurski i Sławomir Zubkiewicz. 
Odwiedzono ogółem 22 wyspy. Z 
tych wędrówek powstał cykl 10 ar-
tykułów drukowanych w Gazecie 
Wyborczej.
 W następnych latach na-
stąpiła zasadnicza zmiana podróż-

niczych kierunków, a także charakteru wydawanych książek. Dr Samusik 
„obwinia” o to swoją Małżonkę, Katarzynę. Przekonała ona naszego boha-
tera, że nie koniecznie trzeba pisać „o cudach wielkiego świata”. Przecież w 

najbliższych okolicach na Podlasiu, Mazow-
szu lub szerzej – na Wschodnich Kresach, 
są ukryte turystyczne i historyczne skarby, 
które należałoby odkryć i przybliżyć szero-
kiemu gronu czytelników. Powstał zespół 
autorski Katarzyna i Jerzy Samusikowie (na 
zdjęciu), który najczęściej samochodem, a 

lat penetruje ojczyste strony. Te podróże 
są każdorazowo wzbogacane wnikliwymi 
studiami historycznymi i wiedzą wydoby-
tą z archiwalnych zakamarków. Powstała 
seria sześciu niezwykłych albumów ich au-
torstwa, które należy dokładnie obejrzeć i 
przeczytać. Są to: „Pałace i dwory Białostoc-
czyzny”, „Dwory w Łomżyńskiem” (album z 
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nagrodami prof. Gieysztora oraz za najlepszą książkę o Mazowszu), „Dwory i 
pałace Podlasia”, „Dwory i pałace na Kresach Wschodnich – między Niemnem 
a Bugiem”, „Dwory i pałace Polski Północno-Wschodniej”, „Dwory i pałace 
na Litwie”. Dr Samusik zdradził, że w przygotowaniu jest kolejna albumowa 
niespodzianka. Nie można przecenić wartości artystycznych, poznawczych 
i archiwalnych tych imponujących albumów, odkrywających piękno naszej 
części obecnej i dawnej Polski.

Wśród „tylko swoich” książek dr. Samusika znajduje się także staran-
nie opracowana pozycja „Z biegiem Narwi”, prawie album, ze wstępem prof. 
Adama Czesława Dobrońskiego. Książka wzbudziła duże zainteresowanie 
zwłaszcza wśród mieszkańców wielkiego dorzecza Narwi.

Imponujący jest także dorobek Jerzego Samusika obejmujący kilkaset 
(!) artykułów przyrodniczych i turystycznych, opatrzonych często unikalny-

stałą współpracę z czasopismem „Przyroda Polska” i kilkoma innymi wydaw-
nictwami o podobnym charakterze.
 Rozmowę kończymy lżejszym akcentem. Przypominam dr. Samu-
sikowi, że pisząc w Biuletynie o naszym koledze Doktorze Stasiu Boczoniu 
wspominał o swoim zrealizowanym wówczas marzeniu – „by pożeglować na 
wyspę Samos i tam w tawernie sączyć złociste wino Samos”. Później, znajdo-
wał to wino także w białostockich sklepach. Zapytałem, czy teraz bywa także 
dostępne ? Niestety, nie uzyskałem potwierdzającej odpowiedzi. Są trudno-
ści.   ■
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

5 lutego 2019 roku – wizyta u Wojewody Podlaskiego, uczestniczyli kol. kol. 
H. Grzesiak - prezes ORL i J. Zawistowski - sekretarz ORL.

6 lutego – Prezydium ORL. Kol. J. Poznański - skarbnik ORL przedstawił 
wykonanie budżetu w 2018 roku oraz projekt budżetu na 2019 rok. Podjęto 
uchwały w sprawie: przyjęcia struktury przychodów z 2018 roku do rozlicze-
nia kosztów OIL w 2019 roku; dofinansowania szkoleń lekarzy; przyznania 
prawa wykonywania zawodu; punktów edukacyjnych; potwierdzenia warun-
ków kształcenia; odprawy pośmiertnej; finansowe - składek i korekty FINN; 
delegowania do udziału w posiedzeniu Komisji Stomatologicznej; przedsta-
wicieli do komisji konkursowych na stanowisko pielęgniarek oddziałowych; 
skierowania projektu budżetu pod obrady ORL. Przyjęto stanowisko popie-
rające apel ORL w Krakowie dot. podjęcia prac legislacyjnych w zakresie 
zmiany definicji lekarza POZ.

20 lutego obradowała Okręgowa Rada Lekarska. Sprawozdania z działalności 
złożyli kol. kol. H. Grzesiak, M. Makarewicz i A. Tynecki. Podjęto uchwały 
budżetowe (wykonanie za 2018 rok i plan na 2019 rok) oraz w sprawie: dofi-
nansowania szkoleń lekarzy; składki członkowskiej; korekty FINN; dofinan-
sowania wydawnictwa; przyznania zapomogi; przyznania punktów eduka-
cyjnych; zgłoszenia przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora SP ZOZ w Mońkach; zaopiniowania kandydatów na konsultanta 
wojewódzkiego oraz wskazania kandydata na konsultanta krajowego;  wyty-
powano trzy osoby do odznaczenia medalem OIL Gloria Artis Medicinae kol. 
kol. Włodzimierza Buczko, Witolda Olańskiego i Janusza Poznańskiego.

21 lutego prezes ORL uczestniczył w obchodach Jubileuszu 30-lecia UDSK.

25 lutego kol. J. Zawistowski uczestniczył w posiedzeniu Rady NFZ.

27 lutego obradowała Komisja Bioetyczna.

6 marca – Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowania 
szkoleń lekarzy; wydatkowania środków z budżetu komisji stomatologicznej 
i sportu oraz z budżetu ORL; zapomogi; zakupu sprzętu komputerowego; 
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wykreślenia działalności leczniczej i doskonalenia zawodowego lekarzy; za-
kupu druków PWZ; wytypowania przedstawicieli do komisji konkursowych; 
spełnienia kryteriów do prowadzenia stażu podyplomowego; delegowania do 
udziału w konferencjach; dofinansowania spotkań komisji ORL; nieodpłat-
nego udostępnienia pomieszczeń w siedzibie OIL. 

20 marca – Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowania 
szkoleń lekarzy; zapomóg finansowych; zwolnienia z opłaty składek człon-
kowskich; korekty FINN; wysokości bonu towarowego; delegowania lekarzy 
na XXVIII Konferencję Ogólnopolską Młodych Lekarzy; wykreślenia dzia-
łalności leczniczej; potwierdzenia i aprobaty nadania punktów edukacyjnych; 
zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie pediatrii metabolicznej; spełnienia kryteriów do prowadzenia 
stażu podyplomowego; przyznania prawa wykonywania zawodu; zwolnienia 
z opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe; przyznania funduszy z Komisji Kształcenia OIL na organizację kursu; 
pokrycia kosztów zakupu i montażu klimatyzatora; rekomendacji do wyko-
nywania czynności lekarza sądowego; dofinansowania konferencji z okazji 
Jubileuszu 50-lecia Nauczania Stomatologii na UMB; dofinansowania oraz 
objęcia patronatem konferencji „Szczepienia - aspekty naukowe, społeczne 
i prawne”; wykonania rolapu OIL; podjęcia prac nad wykonaniem nowego 
medalu dla przyjaciół samorządu lekarskiego. 

10 kwietnia – Prezydium ORL. Kol. J. Stasiewicz przekazał informacje w spra-
wie biuletynu OIL. Kol. J. Poznanński zreferował sytuację finansową OIL w I 
kwartale br. Podjęto uchwały w sprawie: zwolnienia z opłacania składek i ko-
rekty FINN; zmiany w regulaminie Komisji ds. Socjalnych ORL; wypłacenia 
odprawy pośmiertnej; przyznania zapomogi jednorazowej; wydatkowania 
funduszy z budżetu Komisji ds. Lekarzy Rodzinnych, Emerytów i Rencistów 
oraz Kultury; zaopiniowania kandydatów na konsultantów wojewódzkich; 
przyznania dofinansowania do szkolenia lekarzom; odsprzedaży kompute-
rów; przyznania PWZ; wydania zezwolenia na szkolenie zawodowe lekarzy; 
wykreślenia działalności leczniczej; rekomendacji na lekarza sądowego; wy-
boru przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowisko pielęgniarek 
oddziałowych; określenia kwoty sprzedaży Domu Seniora w Turośni Kościel-
nej i przedstawicieli do podpisania umowy. Zgłoszono propozycje kandyda-
tur do odznaczeń państwowych. 

Janusz Zawistowski
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XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku
Turośń Kościelna, 30 marca 2019 roku

 Zjazd odbył się w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym białosto-
ckiej Izby w Turośni Kościelnej. Jak na poprzednim Zjeździe przed rokiem, w 
holu Ośrodka witała delegatów aktualna wystawa  malarstwa Tobiasza Kenio 
– pseudonim malarski naszego kolegi Pawła Pecuszoka. Uczestnicy Zjazdu 
otrzymali niezwykle barwny folder przedstawiający wystawione obrazy.

 W tym roku obchodzimy Jubileusz 30-lecia Odrodzenia Izb Lekar-
skich w Polsce, które zostały przywrócone światu lekarskiemu i społeczeń-
stwu na mocy ustawy z 17 maja 1989 roku. Z tego powodu odbyła się na 
wstępie część uroczysta Zjazdu. Otworzył ją prezes kol. Henryk Grzesiak, 
witając zebranych i przywołując pamięci zmarłego dokładnie przed rokiem 
kolegę śp. Krzysztofa Dawidowskiego, sekretarza ORL i dyrektora Biura, 
jak też lekarzy, którzy nas pożegnali w okresie między Zjazdami. Uczczono 
ich chwilą zadumy.

 O historii izb lekarskich, głównie białostockiej, w wielkim skrócie 
mówił kol. Jan Stasiewicz, zwracając szczególną uwagę na okoliczności re-
aktywowania samorządu i jego działalność w pierwszej kadencji izbowej. 
Prezes Izby wręczył następnie medale naszej Izby – Gloria Artis Medicinae 
kolegom: Włodzimierzowi Buczko, profesorowi UMB, wychowawcy kilku 
pokoleń podlaskich lekarzy, a obecnie przewodniczącemu Komisji Bioetycz-
nej działającej przy naszej Izbie; Witoldowi Olańskiemu, członkowi ORL 
trzech kadencji, Pełnomocnikowi ds. Zdrowia Lekarzy OIL; oraz Januszowi 
Poznańskiemu, przewodniczącemu ORL w III kadencji, wówczas członko-
wi NRL oraz członkowi Prezydium ORL od 1994 roku, obecnie skarbnikowi 
Izby. Część oficjalną Zjazdu uświetnił krótkim brawurowo wykonanym kon-
certem chór lekarski MediCoro pod batutą prof. Bożenny Sawickiej.

 Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część robocza Zjazdu. 

 Na przewodniczącego obrad jednogłośnie wybrano kol. Macieja  
Makarewicza, a na jego zastępców kol. Jolantę Szczurko i kol. Andrzeja 
Tyneckiego, sekretarzem Zjazdu został kol. Janusz Zawistowski. Propono-
wany porządek obrad został zmieniony tylko w jednym punkcie  – wprowa-
dzono punkt 9a dotyczący reasumpcji uchwały Zjazdu z 24 marca 2018 roku 
ws. sprzedaży Domu Lekarza Seniora w Turośni Kościelnej, którą z przy-
czyny wyłącznie losowej (nagłej śmierci) nie podpisał sekretarz ówczesnego 
Zjazdu kol. śp. Krzysztof Dawidowski (automatycznie skreślono punkt 20 (w 
tej sprawie). Zaakceptowano regulamin Zjazdu i wybrano Komisje Zjazdowe 
– Mandatową, Regulaminową oraz Uchwał i Wniosków.

 Kol. Henryk Grzesiak przedstawił sprawozdanie Prezesa OIL z dzia-
łalności Izby w okresie między Zjazdami. Zwrócił uwagę na systematycznie 
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wzrastającą liczbę członków naszej Izby, która w końcu 2018 roku wynosiła 
6814 osób, w tym 5314 lekarzy, 1451 lekarzy dentystów i 49 członków z po-
dwójnym dyplomem. Omówił pracę poszczególnych komisji ORL; sprawo-
zdania z ich działalności przedstawiamy w niniejszym numerze Biuletynu.

 Następnie uczestnicy obrad wysłuchali sprawozdań Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – kol. Romualda Knasia oraz 
Przewodniczącej OSL – kol. Małgorzaty Pawińskiej; sprawozdania znajdują 
się na dalszych stronach Biuletynu. Odbyła się zwięzła dyskusja nad sprawo-
zdaniami, zaś kol. Jerzy Gryko w imieniu Komisji Mandatowej potwierdził 
prawomocność Zjazdu. Jednogłośnie przyjęto wszystkie trzy sprawozdania. 

 Zgodnie z poprzednim ustaleniem przeprowadzono pozytywną rea-
sumpcję uchwały ubiegłorocznego Zjazdu w sprawie sprzedaży Domu Leka-
rza Seniora w Turośni Kościelnej (odsprzedaż białostockiemu Hospicjum).

 Część „finansowa” Zjazdu objęła sprawozdanie skarbnika kol. Janu-
sza Poznańskiego z wykonania budżetu w 2018 roku. Następnie po wystą-
pieniu kol. Mieczysława Kuczyńskiego, który przedstawił roczne sprawo-
zdanie Komisji Rewizyjnej, Zjazd przyjął wymienione sprawozdania finanso-
we i jednogłośnie udzielił absolutorium ORL za działalność w 2018 roku, jak 
też zatwierdził sprawozdanie finansowe Rady za rok sprawozdawczy. 

 Projekt budżetu na 2019 rok był szczegółowo omawiany na plenar-
nym posiedzeniu ORL, zaś wszyscy delegaci otrzymali wcześniej jego skróco-
ną wersję. Zgodzono się z uwagami referującego kol. Janusza Poznańskiego, 
że projekt jest poprawny (koszty są równe przychodom), jednak występuje 
szereg obiektywnych niewiadomych, związanych na przykład z wpływem ze 
składek (zwłaszcza zaległych) oraz możliwym wzrostem cen. Uchwałę budże-
tową przyjęto jednogłośnie; budżet na 2019 roku przedstawiamy na następ-
nych stronach.

 Dyskusję programową zdominowały sprawy ewentualnej sprzedaży 
Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Turośni Kościelnej i równoległych 
starań o zakup Pałacu Lubomirskich w Białymstoku podczas mającej nastą-
pić jego licytacji. W obu sprawach Zjazd udzielił pełnomocnictw do prowa-
dzenia działań Okręgowej Radzie Lekarskiej.

 Ostatnią częścią obrad była dyskusja i przyjęcie uchwał oraz apeli 
przedstawionych przez kol. Ryszarda Kijaka, przewodniczącego Komisji 
Uchwał i Wniosków. Zgodnie z życzeniem uczestników Zjazdu zamieszcza-
my je w aktualnym numerze Biuletynu OIL.

 Obrady zamknął prezes kol. Henryk Grzesiak.

Jan Stasiewicz, Janusz Zawistowski
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Budżet OIL na 2019 rok

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA Rok 2019
I. PRZYCHODY 4 729 730,00
1. Składki członkowskie 3 705 000,00

2. Opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie prywatnej prak-
tyki

37 000,00

3. Przychody samorządowe 23 000,00

4. Przychody dot. składek dochodzonych przed sądem 4 300,00

5. Odsetki z lokat i rachunków bieżących 80 000,00

6. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia 178 430,00

7. Przychody Komisji Emerytów i Stomatologicznej 0,00

8. Komisja Bioetyczna 260 000,00

9. Refundacja szkoleń podyplomowych Urząd Marszałkowski 115 000,00

10. Umieszczenie reklam w biuletynie 10 000,00

11. Prowizje z PZU 263 000,00

12. Wynajem pomieszczeń w siedzibie OIL 24 000,00

13. Przychody z działalności w Turośni Kościelnej 30 000,00

14. Przychody związane z do/nansowaniem z PZU

15. Przychody Komisji Kultury 0,00

II. KOSZTY 4 729 730,00
1. Komisje problemowe 437 200,00

2. Koszty samorządowe 716 520,00

3. Delegatura Suwałki 98 460,00

4. Delegatura Łomża 94 750,00

5. Siedziba Białystok 1 325 760,00

6. Zadania refundowane z budżetu państwa 621 890,00

7. Zadania refundowane z Urzędu Marszałkowskiego (szkolenia 
podyplomowe)

60 750,00

8. Komisja Bioetyczna 306 900,00

9. Praktyki prywatne 95 040,00

10. Biuletyn 360 530,00

11. Wynajem pomieszczeń w siedzibie OIL 36 370,00

12. Działalność w Turośni Kościelnej 444 950,00

13. Działalność ubezpieczeniowa 130 610,00

III. WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 10 036,00
Zestaw komputerowy 4 000,00
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Biuro OIL 2 100,00

Serwis internetowy 3 936,00

IV. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2 540 000,00

Rozbudowa OIL 2 500 000,00

Projekt wstępny z wizualizacją OIL 40 000,00

V. KOSZTY KOMISJI 437 200,00

Komisja Socjalna 90 000,00

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów 41 000,00

Komisja ds. Praktyk Prywatnych 2 000,00

Komisja Stomatologiczna 44 000,00

Komisja Kultury 22 000,00

Komisja ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu 3 000,00

Komisja ds. Etyki 1 000,00

Komisja- Budżetowo-Finansowa 1 500,00

Komisja ds. Lekarzy Rodzinnych 9 000,00

Zespół ds. Młodych Lekarzy 14 500,00

Komisja Rewizyjna 700,00

Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego 154 000,00

Komisja Sportu 45 000,00

Komisja Historyczna 7 500,00

Komisja Legislacyjna 2 000,00

Janusz Poznański - skarbnik ORL

Irena Kuryłowicz - główna księgowa OIL

Uchwały i Apele XXXVII OZL

Na podstawie art. 24 pkt. 1 Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 
2018 r., poz. 168 t.j.) uchwala się co następuje:

Uchwała Nr 1/2019/OZL/VIII w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1. Przyjmuje się porządek obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Białymstoku, 
stanowiący załącznik do uchwały.
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Uchwała Nr 2/2019/OZL/VIII w sprawie regulaminu obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

§ 1. Przyjmuje się regulamin obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Białymstoku, stano-
wiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 2 Sprawozdawczo – Wyborczego XXXVI Okręgowego Zjazdu Le-
karzy OIL w Białymstoku z dnia 24 marca 2018 roku w sprawie regulaminu obrad Zjazdu.

 Załącznik do Uchwały Nr 2/2019/OZL/VIII XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 24 marca 2018 roku w sprawie regulaminu 
obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

Regulamin obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Białymstoku

Rozdział I
Uczestnicy i goście Zjazdu.

§ 1. 
1. W Okręgowym Zjeździe Lekarzy, zwanym dalej Zjazdem uczestniczą z głosem stanowiącym 
delegaci wybrani przez rejonowe zebrania wyborcze lekarzy.
2. W Zjeździe mogą brać udział także goście zaproszeni przez Okręgową Radę Lekarską lub 
przez Zjazd.

§ 2.
1. Uczestnik Zjazdu stwierdza swą obecność na posiedzeniu Zjazdu podpisem na liście obec-
ności.
2. Listy obecności sporządza się odrębnie dla delegatów i odrębnie dla pozostałych uczestni-
ków.

Rozdział II
Przebieg obrad.

§ 3.
1. Obrady Zjazdu odbywają się na posiedzeniach plenarnych.
2. Posiedzenia Zjazdu są jawne, jawność posiedzeń Zjazdu zapewnia się przez umożliwienie 
prasie, radiu i telewizji sporządzenia sprawozdań z posiedzeń.
3. Za zgodą co najmniej połowy delegatów, Zjazd może uchwalić tajność posiedzenia w okre-
ślonej sprawie.

§ 4.
Zjazd otwiera Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, który prowadzi obrady do czasu dokonania 
wyboru Przewodniczącego Zjazdu.

§ 5.
W początkowej części obrad Zjazdu:
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1. dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru przewodniczącego Zjazdu, jego zastępców oraz 
sekretarza, tworzących Prezydium Zjazdu;
2. uchwala się regulamin Zjazdu;
3. przyjmuje porządek obrad Zjazdu w drodze uchwały.

§ 6.
Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków Prezydium:
1. czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjazdu oraz porządku na Sali obrad;
2. kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z ustalonym porządkiem obrad;
3. zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.

§ 7.
1. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zjazdu i pozostałych członków 
Prezydium Zjazdu, Zjazd wybiera Komisje:
- Mandatową, która sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza, czy Zjazd jest 
uprawniony do podejmowania uchwał, rezolucji, deklaracji, stanowisk i apeli;
- Uchwał i Wniosków, która przyjmuje propozycje w sprawie uchwał Zjazdu oraz przygoto-
wuje ich projekty;
- Regulaminową, która dokonuje wykładni regulaminu obrad.
2. Zjazd może dokonać wyboru innych Komisji nie wymienionych w ust. 1.

§ 8.
1. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdania z jej działal-
ności.
3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 9.
Przewodniczący Zjazdu po dokonaniu wyborów Komisji podaje miejsce, w którym przyjmo-
wane będą przez Komisję Uchwał i Wniosków propozycje dotyczące uchwał.

§ 10.
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porząd-
kiem dziennym.
2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem 
porządku obrad, składają zgłoszenia do dyskusji u Sekretarza Zjazdu.
3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu według kolejności zgłoszeń. Pre-
zesowi Okręgowej Rady Lekarskiej, Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej i  Okrę-
gowego Sądu Lekarskiego, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz 
zaproszonym gościom, można udzielić głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący Zjazdu może nie udzielić głosu uczestnikowi, który chce zabrać głos w 
dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy.
5. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu swoim 
odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu 
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uwagi – odebrać przemawiającemu głos.
6. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji, przewod-
niczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.

§ 11.
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad lub poza kolejnością w dys-
kusji jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Przemówienie poza po-
rządkiem obrad nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
 2) uchwalenie tajności posiedzenia,
 3) zamkniecie listy mówców,
 4) zamknięcie dyskusji,
 5) odesłanie do komisji,
 6) głosowanie imienne,
 7) zmiany porządku dziennego,
 8) przeprowadzenie głosowania,
 9) uchwalenie tajności głosowania,
 10) ograniczenie czasu przemówień,
 11) stwierdzenie kworum,
 12) przeliczenie głosów.
3. Zjazd rozstrzyga o wniosku po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego przeciwnika wniosku, 
jeżeli taki się zgłosi.

§ 12.
1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub innymi wnioskami i propozycjami zgło-
szonymi w toku obrad Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do głosowania. 
Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego 
o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem delegatów przez Przewod-
niczącego Zjazdu do głosowania.
2. Porządek głosowania nad projektami uchwał na posiedzeniu Zjazdu jest następujący:
 1) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań,
 2) głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
3. Przewodniczący Zjazdu ustala porządek głosowania nad projektami uchwał i poprawek do 
nich.
4. Głosowanie w sprawach określonych w ust. 1 przeprowadza się jawnie przez podniesienie 
mandatu, przy czym Sekretarz i Zastępcy Przewodniczącego obliczają głosy i przedstawiają 
Przewodniczącemu wyniki głosowania.
5. Zjazd może uchwalić tajność głosowania i wówczas głosowanie przeprowadza Komisja 
Skrutacyjna.
6. Zjazd podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby delegatów.

§ 13.
1.W trybie przewidzianym dla uchwał, Zjazd może podejmować lub przyjmować:
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1) rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie 
wskazanego w rezolucji określonego działania,
2) stanowiska – wyrażające pogląd lub wolę Zjazdu,
3) deklaracje – zawierające wezwania do określonego działania,
4) apele – zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy 
                lub zdania.
2. Uchwały, rezolucje, stanowiska, deklaracje i apele podpisuje Przewodniczący Zjazdu lub 
Zastępca Przewodniczącego Zjazdu prowadzący daną sprawę i Sekretarz Zjazdu.

Rozdział III
Przepisy końcowe.

§ 14.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego 
zamknięcie.

§ 15.
1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który stanowi jedyny dokument stwierdzający 
przebieg obrad.
2. Przebieg Zjazdu utrwala się również na nośniku elektronicznym.
3. Protokół z posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis jego przebiegu, a także w załącznikach pełne 
teksty podjętych uchwał, wniosków i sprawozdań oraz innych dokumentów Zjazdu.
4. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat może wnieść poprawki do sporzą-
dzonego protokołu w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia obrad Zjazdu w Okrę-
gowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku.
5. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki do protokołu decyduje Prezydium Zjazdu większością 
głosów.
6. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek uważa się za przyjęty. Przyjęcie 
protokołu stwierdzają podpisami członkowie Prezydium Zjazdu po upływie terminu zgłasza-
nia poprawek do jego treści.

§ 16.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej przekaże uchwały podjęte przez Zjazd Naczelnej Radzie 
Lekarskiej oraz innym właściwym władzom, instytucjom i organizacjom.

Uchwała Nr 3/2019/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania.

 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 

 
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiące załącznik do niniej-
szej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2019/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania.

 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:
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§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej sta-
nowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2019/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania.

 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego stanowiące załącznik do ni-
niejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2019/OZL/VIII w sprawie sprzedaży Domu Lekarza Seniora.

 Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 w związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 
roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1. Sprzedać nieruchomość Dom Lekarza Seniora w Turośni Kościelnej przy 
ul. Wysokie 3 wraz z działką.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej w Białymstoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2019/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania.

 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2018 stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2019/OZL/VIII w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekar-

skiej w Białymstoku.

 Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za działalność finansową i gospo-
darczą za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2019/OZL/VIII w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2018 rok Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:
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§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
§ 2. 
1. Zatwierdza się zysk w kwocie 415.009,52 złotych (słownie: czterysta piętnaście tysięcy dzie-
więć złotych i 52/100) wynikający ze sprawozdania finansowego za rok 2018.
2. Kwotę określoną w pkt. 1 przeznacza się na fundusz statutowy OIL.
3. Kwota zysku podlega zaksięgowaniu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2019/OZL/VIII w sprawie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymsto-

ku.

 Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:
 
§ 1. Uchwala się budżet Okręgowej Izby Lekarskiej na 2019 rok stanowiący załącznik do ni-
niejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Okręgową Radę Lekarską do dokonania zmian w budżecie w związku z 
nowymi przychodami i wydatkami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
01 stycznia 2019 roku.

Uchwała Nr 11/2019/OZL/VIII w sprawie sprzedaży Ośrodka Konferencyjno – Szkoleniowe-

go OIL w Białymstoku położonego w Turośni Kościelnej.

 Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 w związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 
roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać sprzedaży Ośrodka Konferencyjno – Szkoleniowego OIL w Białymstoku położo-
nego w Turośni Kościelnej ul. Wysokie 3a.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej w Białymstoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 12/2019/OZL/VIII w sprawie zakupu Pałacu Lubomirskich w Białymstoku.

 Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 w związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 
roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zakupić Pałac Lubomirskich w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 26 z przeznaczeniem 
na działalność samorządu lekarskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej w Białymstoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 13/2019/OZL/VIII w sprawie przyjęcia przez Okręgową Radę Lekarską w Bia-

łymstoku roli fundatora w Fundacji „Lekarze lekarzom”.

§ 1. XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku wnioskuje 
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do Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku o przyjęcie przez nią roli fundatora w fundacji 
„Lekarze lekarzom”, której zadaniem będzie prowadzenie szerokiej działalności w zakresie po-
mocy społecznej, materialnej i finansowej w środowisku lekarzy i ich rodzin.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 14/2019/OZL/VIII w sprawie zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej w Bia-

łymstoku do przedstawiania stopnia realizacji uchwał zjazdowych.

 Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku zobowiązuje 
Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku do przedstawiania stopnia realizacji uchwał z każde-
go poprzedniego Zjazdu OIL.

Uchwała Nr 15/2019/OZL/VIII w sprawie zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej w Bia-
łymstoku do uwzględnienia opinii rzeczoznawcy przy negocjowaniu ceny ośrodka w Turośni 
Kościelnej.
 Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku zobowiązuje 
Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku do uwzględnienia opinii rzeczoznawcy w procesie 
negocjowania ceny przy sprzedaży Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Turośni Koś-
cielnej.

Apel Nr 1/2019/OZL/VIII w sprawie podjęcia przez Naczelną Radę Lekarską rozmów z preze-
sem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zwiększenia ceny świadczeń.
 Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

 W związku z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473 z późn. zm.), XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem 
o podjęcie rozmów z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zwiększenia ceny 
świadczeń zdrowotnych w celu uzyskania przez podmioty lecznicze środków finansowych na 
zwiększenie wynagrodzeń wszystkich pracowników medycznych w tych podmiotach.

Apel Nr 2/2019/OZL/VIII w sprawie zachęcenia lekarzy w okręgach wyborczych, które nie 
wybrały delegatów na zjazd, do zorganizowania wyborów uzupełniających.
 Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku apeluje do Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Białymstoku o uruchomienie mechanizmów zachęcających lekarzy w 
tych okręgach wyborczych, które nie wybrały delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, lub wybra-
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ły ich w mniejszej liczbie niż nominalna, do zorganizowania wyborów uzupełniających.

Apel Nr 3/2019/OZL/VIII w sprawie nawiązania przez Naczelną Radę Lekarską współpracy z 
Ministerstwem Zdrowia w sprawie statusu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku zwraca się do 
Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o nawiązanie współpracy z Ministerstwem Zdrowia w 
sprawie statusu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ustawa o podstawowej opiece zdro-
wotnej z dniem 1 stycznia 2025 r. wyłącza lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych 
i pediatrów z definicji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pomimo długoletniej pracy 
w poz. Dotychczasowy zakres wykonywanych obowiązków pozostanie bez zmian.

Apel Nr 4/2019/OZL/VIII w sprawie niezwłocznej publikacji podjętych przez Okręgowy Zjazd 
Lekarzy uchwał, apeli i wniosków.
 Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku apeluje do Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Białymstoku o niezwłoczną publikację w Biuletynie OIL w Białym-
stoku uchwał, apeli i wniosków podjętych przez Okręgowy Zjazd Lekarzy.

Apel Nr 5/2019/OZL/VIII w sprawie objęcia mecenatem lekarskich zespołów w zakresie kul-
tury.
 Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2018.168 t.j.) uchwala się co następuje:

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku apeluje do Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Białymstoku o objęcie mecenatem lekarskich zespołów 
w zakresie kultury: chóru lekarzy „MediCoro” oraz zespołu „A+”.

Sekretarz Zjazdu     Przewodniczący Zjazdu

Lek. Janusz Zawistowski    Lek. Maciej Makarewicz

Sprawozdania Komisji z okresu międzyzjazdowego
 
 Komisja ds. Młodych Lekarzy 
 
 ■ Komisja w 2018 roku pracowała w nowym składzie ze względu na 
początek VIII kadencji Izby. Odbyła 4 spotkania na których opracowano pro-
gram działania.
 ■ Zorganizowano warsztaty z badania i rehabilitacji narządu ruchu, 
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połączone ze spotkaniem integracyjnym.
 ■ Współorganizowano z Komisją Kultury wieczór wigilijny w siedzi-
bie Izby uświetniony koncertem kolęd i pastorałek (opisany w sprawozdaniu 
komisji kultury).
 ■ Przedstawiciele naszej Komisji regularnie uczestniczyli w spotka-
niach Komisji ds. Młodych Lekarzy działającej przy NRL w Warszawie oraz 
reprezentowali białostocką Izbę na Ogólnopolskiej Konferencji Komisji Mło-
dych Lekarzy w Poroninie.

Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy

Łukasz Kopciewski

Komisja Socjalna

 W 2018 roku Komisja wykorzystała wszystkie przyznane fundusze w 
kwocie przekraczającej 90 tysięcy złotych.
 ■ Udzielono wsparcia finansowego 36 koleżankom i kolegom w trud-
nej sytuacji życiowej i materialnej, często z powodów zdrowotnych, na kwotę 
47.960 złotych. W kwocie tej są również zawarte wsparcia jubileuszowe wy-
płacane lekarzom z okazji ukończenia 90 lat, których udzielono 12 po 1.500 
złotych każda.
 ■ Przyznano 35 odpraw pośmiertnych rodzinom zmarłych lekarzy na 
kwotę 35.000 złotych.
 ■ W ramach pomocy prawnej sfinansowano 10-ciu lekarzom porady 
z zakresu prawa medycznego, cywilnego i spraw związanych z wykonywa-
niem zawodu lekarza na kwotę 700 złotych.

Przewodniczący Komisji

Maciej Makarewicz

Komisja Kultury

 ■ Zorganizowano trzy wernisaże wystaw we współpracy ze studenta-
mi Pracowni Grafiki Warsztatowej Wydz. Architektury Politechniki Białosto-
ckiej (pod opieką prof. T. M. Kukawskiego i mgr G. Radziewicz):
 - wystawa grafiki kierunku Grafika-Intaglio,
 - wystawa „Sucha Igła”,
 - wystawa „Elżbieta Gibulska. Innymi oczami. Monotypia”.

 ■ „Majówka” w Turośni Kościelnej z oprawą muzyczną zespołu For-
macja A(+) pod kierunkiem Janusza Szyszko.
 ■ Udział 12 lekarzy z naszej Izby w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
– czerwiec 2018.
 ■ Występ Chóru MediCoro podczas obrad XXXVI OZL w Turośni 
Kościelnej oraz wystawa malarstwa Pawła Pecuszoka w kuluarach Zjazdu.
 ■ W sposób ciągły odbywały się „czwartkowe” warsztaty lekarzy mu-
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zykujących.
 ■ Zespół Formacja A(+) uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu 
„Esculap Rock” w Olsztynie.
 ■ Udział w organizowaniu Jubileuszu Chóru MediCoro.
 ■ Koncert kolęd w Klubie Lekarza zespołu Ensemble  QuattroVoce i 
chóru MediCoro.
 ■ Współudział (z Komisją Historyczną) w wieczorze poświęconym 
pamięci Beaty Telejko w siedzibie Izby (recytacje Jej wierszy, wernisaż obra-
zów oraz koncert Marty Wróblewskiej, Pawła Pecuszoka i Urszuli Iżbickiej).

Przewodnicząca Komisji

Anna Jakubowska

Komisja ds Rejestru i Wydawania
Praw Wykonywania Zawodu

■ Wydano 350 Praw Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty.
■ Zarejestrowano 25 lekarzy przenoszących się z innych Izb Okręgowych.
■ Dokonano 50 skreśleń z powodu śmierci lub przeniesienia do innej Izby.
■ Zaakceptowano 1010 wniosków lekarzy i lekarzy dentystów w Systemie 
Monitorowania Kształcenia (SMK).
■ Dokonano 2100 wpisów uzupełniających w rejestrze lekarzy.

Przewodnicząca Komisji

Ryta Filipkowska

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
 
 ■ Odbyło się 49 wtorkowych spotkań seniorów w Klubie Lekarza w 
siedzibie Izby, podczas których obchodzono także indywidualne uroczystości 
Koleżanek i Kolegów, np. imieniny. Klub absolwentów AMB 1961 spotkał się 
9 razy.

■ Zorganizowano urodzinowe uroczystości jubileuszowe dla 12 senio-
rów kończących 90 lat.

■ Odbyły się trzy wycieczki zagraniczne (Białoruś, Słowackie Tatry, 
rejs Kanałem Augustowskim po stronie białoruskiej) oraz dwa wy-
jazdowe spotkania integracyjne (Suwalski Park Krajobrazowy, „Po-
żegnanie lata” w Turośni Kościelnej), w których wzięło udział 213 
osób.

■ Zorganizowano cztery uroczystości opłatkowe, dwie w Białymstoku 
oraz po jednej w Łomży i Suwałkach, w których uczestniczyło 191 
seniorów.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Grabowski
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Komisja Historyczna

 Komisja została powołana w kwietniu 2018 roku, już po uchwaleniu 
budżetu Izby na 2018 rok. W okresie do 2019 roku działała więc bez 
„własnych” środków finansowych.
■ Zorganizowano wieczór pamięci poświęcony prof. J. J. Szymańskiemu w 
związku z Jubileuszem 100-lecia Niepodległości (profesor był aktywnym 
działaczem niepodległościowym Polonii Brazylijskiej i Amerykańskiej w 
1918 roku). W 2018 roku przypadała też  60-ta rocznica śmierci profesora 
w Białymstoku.
■ Współorganizowano (z Komisją Kultury) wieczór poświęcony dr hab.
Beacie Telejko w siedzibie Izby (recytacje Jej wierszy, wernisaż obrazów i 
koncert w wykonaniu zespołu P. Pecuszok, M. Wróblewska, U. Iżbicka).
■ Wydano jeden tomik Zeszytów Historycznych OIL o zróżnicowanej 
tematyce (75 stron).
■ W okresie między zjazdami członkowie Komisji uczestniczyli w 
opracowniu 8 biogramów i wspomnień o wybitnych lekarzach, 9 
„pro memoria” oraz 20 „epitafiów” poświęconych lekarzom Podlasia, 
zawierających ich życiorysy.

Przewodniczący Komisji

prof. Jan Stasiewicz

Komisja Sportu

■ Wspomagano finansowo udział członków naszej Izby, niekiedy z rodzina-
mi, w różnych imprezach sportowych w następujących dyscyplinach: tenis, 
siatkówka halowa, siatkówka plażowa, żeglarstwo, pływanie, badminton, pił-
ka nożna, szachy, strzelectwo sportowe, squash, lekkoatletyka.
■ W okresie międzyzjazdowym uczestnictwo w czterech imprezach krajo-
wych i zagranicznych – Zielona Góra, Szczecin, Zakopane, Malta.
■ Przedstawiciele białostockiej Izby na zawodach tych zdobyli ok. 30 medali.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Cepowicz

Komisja Kształcenia

■ We współpracy z Komisją Stomatologiczną, Lekarzy Rodzinnych, Młodych 
Lekarzy, jak też z OROZ i Okręgowym Sądem Lekarskim, organizowano 
duże konferencje szkoleniowe, w których uczestniczyło ponad tysiąc lekarzy i 
lekarzy dentystów. Były to dwa szkolenia Podlaskiego Stowarzyszenia Stoma-
tologów i PTS, dwa posiedzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej i jego zastępców oraz OSL (oba w Supraślu), Krajowy Zjazd Le-
karzy Rodzinnych w Rajgrodzie. Odbyły się także w siedzibie Izby warsztaty 
szkoleniowe organizowane przez Komisję Młodych Lekarzy.
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■ Dokonano akredytacji 37 szkoleń podyplomowych (kursy, sympozja, kon-
ferencje), które odbywały się na terenie woj. podlaskiego.
■ Przyznano 325 lekarzom i lekarzom dentystom stypendia szkoleniowe w 
wysokości 400 złotych za co najmniej dwudniowe szkolenia.
■ W siedzibie Izby przeszkolono 184 stażystów (lekarzy i lekarzy dentystów) 
w zakresie bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa.

Przewodniczący Komisji

prof. Janusz Kłoczko

Komisja Stomatologiczna

■ W 2018 roku Komisja obradowała na 6 posiedzeniach; odbywały się także 
prace w ramach Prezydium Komisji i zespołów roboczych.
■ Ściśle współpracowano z Komisją Stomatologiczną NRL, w strukturach 
której udział członków OIL w Białymstoku był zawsze znaczący.
■ Wśród wielu działań podjętych w roku sprawozdawczym na szczególną 
uwagę zasługują:
 - apel wraz z uwagami dotyczącymi rozporządzeń o skierowaniach 
elektronicznych,
 - negatywne stanowisko w sprawie wprowadzenia umiejętności w 
kształceniu podyplomowym lekarzy dentystów,
 - negatywne stanowisko dotyczące podziału stomatologicznego sta-
żu podyplomowego na część ogólną i spersonalizowaną,
 - apel do NFZ w sprawie niedoszacowanych procedur.
■ Komisja, jako jedna z nielicznych w Polsce, przygotowała wykaz propozycji 
zmian, zastrzeżeń i poprawek do przygotowanego projektu zmiany ustawy o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty.
■ W ramach wymienionych prac stale prowadzono korespondencję z formal-
nie właściwymi organami, między innymi z Ministerstwem Zdrowia, preze-
sem NFZ, dyrektorem Podlaskiego Oddziału NFZ.
■ Z tytułu działalności edukacyjnej Komisja była współorganizatorem Pod-
laskich Spotkań Stomatologicznych (7-9 czerwca 2018), a także nadzorowała 
organizacje kursów lekarzy dentystów, między innymi z ochrony radiologicz-
nej oraz szkolenia inspektorów ochrony rtg.
■ Członkowie Komisji wielokrotnie uczestniczyli w konferencjach, zjazdach i 
innych wydarzeniach istotnych dla środowiska stomatologicznego.

Przewodnicząca Komisji

Lucyna Mierzyńska-Ładny
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

■ W 2018 roku do Biura OROZ wpłynęło 80 spraw do rozpatrzenia; zakoń-
czono 66 spraw.
■ W 11 sprawach sporządzono wnioski o ukaranie przeciwko 12 lekarzom.
■ Umorzono 38 spraw.
■ W 17 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania.
■ Skargi były składane z powodu:
 - braku należytej staranności lekarza - 39,
 - nieetycznego zachowania lekarza - 23,
 - przewinień w zakresie prowadzonej dokumentacji medycznej - 2,
 - naruszeń praw chorych psychicznie (leczenie i orzekanie) - 9,
 - poświadczenie nieprawdy - 1,
 - naruszenie art. 64 KEL (dot. trzeźwości) - 2,
 - innych przyczyn - 4.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej

dr n. med. Romuald Knaś

Okręgowy Sąd Lekarski

■ W dniu 16 kwietnia 2018 roku przeprowadzono pierwsze w VIII kadencji 
posiedzenie OSL, na którym członkowie Sądu dokonali spośród siebie wy-
boru przewodniczącej OSL, którą została dr hab. Małgorzata Pawińska oraz 
dwoje zastępców – dr n. med. Iwonę Jakubowską i lek. dent. Leszka Jarockie-
go.
■ W 2018 roku do OSL wpłynęło 37 spraw, na które składało się:
- 12 wniosków o ukaranie,
- 25 zażaleń na postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej.
■ Kontynuowano rozpatrywanie spraw z lat ubiegłych. W sumie zorganizo-
wano 21 wokand, w tym 24 posiedzenia i 16 rozpraw sądowych.
■ Orzeczenia sądu I instancji, wydane na rozprawie głównej dotyczyły łącznie 
13 lekarzy. Rozpatrzono 11 wniosków o ukaranie. W zakresie stawianych za-
rzutów uniewinniono 5 lekarzy, a w stosunku do 1 lekarza umorzono postę-
powanie. Odnośnie pozostałych zarzutów orzeczono następujące kary: upo-
mnienie (6), nagana (1), kara pieniężna (3), ograniczenie zakresu czynności 
w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat 
(1), zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat 
(2). W 2018 roku OSL aż trzykrotnie znalazł zatem podstawy do wymierzenia 
kar odnoszących się do prawa wykonywania zawodu lekarza, co jest dużym i 
niepokojącym wzrostem w stosunku do lat poprzednich.
■ Sąd rozpoznawał w sprawach lekarzy następujących specjalności: chirurgia 
ogólna (1), choroby wewnętrzne (1), medycyna ratunkowa (1), okulistyka (3), 
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położnictwo i ginekologia (1), radiologia i diagnostyka obrazowa (1), stoma-
tologia ogólna (2). Oprócz tego sprawy dotyczyły również etyki zawodowej 
(2) i wykonywania obowiązków w stanie nietrzeźwości (1).
■ OSL rozpoznał również w II instancji 21 zażaleń na postanowienia OROZ: 
14 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz 7 w 
przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego. Sąd utrzymał w mocy 
wszystkie 21 postanowień OROZ, nie znajdując błędów formalnych i pod-
staw do ich uchylenia.
■ W dniach 7 - 11 listopada 2018 roku w Rawie Mazowieckiej odbyło się Ko-
legium Przewodniczących OSL, które zdominował temat kosztów postępo-
wania przed organami odpowiedzialności zawodowej. Zadecydowano o na-
wiązaniu rozmów z Ministerstwem w celu znowelizowania przepisów praw-
nych w tym zakresie. Podjęto również zobowiązania zacieśnienia współpracy 
między okręgowymi sądami wszystkich izb lekarskich i częstszych spotkań.
■ W dniach 17 - 19 listopada 2018 roku w Supraślu zorganizowano V Kon-
ferencję Szkoleniową OROZ i OSL – informacje o konferencji znajdują się w  
5(124) numerze Biuletynu OIL (str. 30-31) z 2018 roku.

Przewodnicząca OSL

dr hab. Małgorzata Pawińska

Zjazd w obiektywie

Malarstwo Tobiasza Kenio - ze zjazdowego wernisażu
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Wieczór Beaty Telejko

 W dniu 4 marca 2019 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku 
przeżywaliśmy wspólnie niezwykły i pełen intensywnych emocji wieczór pa-
mięci poświęcony dr hab. n. med. Beacie Telejko, która odeszła przedwcześ-
nie i w pełni sił twórczych w dniu 27 października 2017 r. Spotkanie to zor-
ganizowane zostało przez OIL, współpracowników i przyjaciół Beaty Telejko 
ponad rok od jej odejścia, przede wszystkim jednak z inicjatywy Dr Elwiry 
Telejko, obecnej tego wieczoru. Za sprawą kilku uczestników wydarzenie to 

fakty związane z osobą wybitnej lekarki i artystki, ale pozwoliło również wy-
pełnić salę Klubu Lekarza atmosferą wyjątkowo artystyczną: klimatem mu-
zycznym, poetyckim i malarskim.   
 Wśród gości pojawili się bardzo liczni koledzy i koleżanki lekarze i 
przedstawiciele środowiska medycznego, pacjentki i pacjenci, a pośród przy-
byłych – niemal wszyscy pracownicy macierzystej Kliniki docent Telejko, na 
czele z prof. Marią Górską, prof. Małgorzatą Szelachowską oraz aktualnym 
kierownikiem Kliniki i JM Rektorem UMB prof. Adamem J. Krętowskim.      
 Po otwarciu spotkania przez Prezesa OIL dr. n. med. Henryka Grze-
siaka, który wystąpił oczywiście w roli gościnnego maître de maison, mieliśmy 
następnie okazję dowiedzieć się dużo na temat Beaty, przez pryzmat niezwy-
kle ciepłej, osobistej i wysublimowanej zarazem wypowiedzi prof. Marii M. 
Winnickiej. Dlaczego wspomnienie to było niezwykłe? Prof. M.M. Winnicka 

przez wiele lat przyjaźniła się z Beatą Telej-
ko, znała i rozumiała Ją wyjątkowo dobrze, 

-
kę w sposób naturalny, zwarty i autentycz-
ny, wyrażając to pięknym pod względem 
stylu, emocji i przekazu językiem. Wszyscy 
odnieśli nieodparte wrażenie, że tak mogą 
mówić tylko prawdziwi przyjaciele o przy-
jaciołach. Docent Beata Telejko była osobą 
nadzwyczaj skromną, a zarazem bardzo 
pomocną i otwartą na drugiego człowieka. 
Warto wiedzieć, że Jej pozazawodowe hory-
zonty – to odkrywane dopiero teraz liczne 
utwory poetyckie i prace malarskie, które 
bez wątpienia stanowią pieczęć Jej wspania-
łego talentu.  
 Dlatego właśnie – być może nawet 

ku zaskoczeniu pewnej części publiczności – w Sali OIL wybrzmiały wersy 
liryczne Beaty Telejko, wyciągnięte zapewne ze skrywanych przez lata ar-

 

W Y D A R Z E N I A

Poetka Elżbieta Kozłowska recytuje 
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 B. Telejko, Jednorożec

chiwów domowych. Obecna na spotkaniu Elżbieta Kozłowska-Świątkowska 
– znana i ceniona poetka współczesna – podjęła się przedstawienia kilku wy-
branych wierszy Beaty Telejko, przy czym uczyniła to w sposób czarujący 

czasem bardzo sensualnej liryki. Recytacje wierszy autorstwa doc. Beaty Te-
lejko wprowadziły gości w zupełnie inny, zaskakujący, eteryczny świat i przy-

 Drugim, znacznie bardziej znanym nurtem zainteresowań twórczych 
Beaty Telejko były malarstwo i rysunek. Dlatego spotkaniu w OIL towarzy-
szyła dodatkowo niewielka ekspozycja Jej prac plastycznych. Dr Paweł Pe-

cuszok – prywatnie również malarz z powodzeniem 
wystawiający swoje obrazy w Polsce – omówił szcze-
gółowo i analitycznie malarstwo doc. Beaty Telejko, 
ilustrując swoje wystąpienie bogatą dokumentacją 
na slajdach. Natomiast na wystawie pro memoria 
Mama Beaty, pani Elwira Telejko, zebrała i pokaza-
ła tylko 18 prac, stanowiących niewątpliwie drob-
ną część dorobku artystycznego. Warto wiedzieć, 
że Beata Telejko, zanim wybrała studia medyczne, 
bardzo długo wahała się nad podjęciem studiów na 
architekturze lub kierunkach malarskich, a decyzja 
zdawania na ASP w Gdańsku była wówczas skrysta-
lizowana i bliska realizacji. Dr Pecuszok skomento-
wał, że „Beata Telejko nie lubiła się chwalić swoi-
mi dorobkiem pisarskim ani malarskim. Malowała 
bardzo dużo, jednakże niewielu z nas miało okazję 
podziwiać jej talent – taki był jej wybór. Traktowała 

malarstwo jako dość głęboką i intymną rzecz”. Głównym dorobkiem arty-
stycznym Beaty Telejko są rysunki, czasem dopełniane innymi technikami 
(np. pastele). Motywy kwiatowe (serie obrazów: Irysy, Słoneczniki I i II), pej-
zaże nierzadko inspirowane pobytami we Francji i Włoszech, swoiste prace 
witrażowe (np. „Madonna z dzieciątkiem”,  „Mędrzec”), postaci i motywy 
zwierząt, czy też scenki rodzajowe – to rysunki nacechowane wielką staran-
nością i dbałością o szczegół, przy zachowaniu efektu oszczędności środków 
i stonowaniu. Omawiając tę część dorobku Dr Pecuszok zaznaczył: „(…) taka 
właśnie była również w życiu – dokładna i skromna – dosłownie jak te rysun-
ki”. W kwestii warsztatu prelegent zauważył, że technika pastelu, jaką Beata 
stosowała, pozwalała na „bardziej miękkie i szersze oraz intensywne zazna-
czenie, zbliżające się wyglądem wręcz do ruchów pędzla: szczególnie jest to 
widoczne w Jej słonecznikach i irysach”. I wreszcie w tej sferze twórczości 
nie można pominąć innego, bardzo przecież kobiecego nurtu: mianowicie 
rysunki i projekty kostiumów. Tworząc w technice rysunku, ołówka, węgla i 
kredek Beata Telejko wykreowała liczne kompozycje strojów i ubiorów: cza-
sem ekstrawaganckich, innym razem harmonijnych albo zakorzenionych w 
estetyce minionych wieków – przesiąkniętych renesansowym lub barokowym 
zapatrzeniem w dawne czasy. „Niewątpliwie, gdyby docent Beata Telejko zre-
alizowała swoje plany i ukończyła uczelnię artystyczną na kierunku malar-
stwo, byłaby znaną i uznaną artystką” – dodał na koniec Paweł Pecuszok. 
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Zarówno dla Mamy doc. Telejko, jak i dla zgromadzonych gości, bar-
dzo ważnym ogniwem uroczystości był koncert pamięci doc. Beaty Telejko, 
którą przecież wielu z nas pamięta jako bywalczynię i uczestniczkę życia 
koncertowego i operowego. W tej muzycznej części wybrano kompozycje 

kameralne, nastrojowe i liryczne; 
Marta Wróblewska (sopran), Paweł 
Pecuszok (tenor) – występujący tu 
w podwójnej roli, z towarzyszeniem 
pianistki Urszuli Iżbickiej, wykonali 
dopasowane do charakteru spotka-
nia utwory Rachmaninova, Schu-
manna, Chopina i polskich neo-
romantyków, Karłowicza czy Nie-
wiadomskiego. W kontekście celu 
i treści tego wieczoru, znamiennie 
brzmią słowa tytułu jednej z pieśni 
Ignacego J. Paderewskiego, zaśpie-
wanej przez artystów: „Gdy ostatnia 
róża zwiędła…”
 Wieczór poświęcony Beacie Telejko 
przyniósł wiele podsumowań, prze-

sympatycznych wspomnień, pokazał znaczny pozamedyczny dorobek tej le-
karki, ale przede wszystkim udowodnił, jak nietuzinkową postacią była doc. 
Telejko na tle środowiska i jak wielką sympatią darzyli Ją i darzą nadal ludzie. 
Poza tym nasuwa się interesująca myśl, jak wiele jeszcze możemy odkryć w 
twórczości literackiej Beaty...  

 Dr hab. n. med. Beata Telejko (1964 – 2017) była wyróżniającym się 
diabetologiem i endokrynologiem, świetnym klinicystą, lekarką oddaną bez-
granicznie pacjentom oraz naukowcem z pasją. Ukończyła studia lekarskie 
w Akademii Medycznej w Białymstoku, otrzymując w 1988 dyplom lekarza z 
wyróżnieniem, po czym rozpoczęła wieloletnią pracę w Klinice Endokrynolo-
gii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UM w Białymstoku. Swój potencjał 
rozwijała systematycznie, zdobywając kolejne specjalizacje z interny (1994), 
endokrynologii (1998), diabetologii (2004) – za każdym razem z wyróżnie-
niem – jednocześnie uzyskując kolejne awanse naukowe: stopień doktora nauk 
medycznych (1991) i doktora habilit. (2003). Zajmowała się w sposób szcze-
gólny problemem cukrzycy ciężarnych. Uczestniczyła aktywnie w międzynaro-
dowym życiu naukowym, publikowała w najlepszych czasopismach (w sumie 
> 90 publikacji) i prezentowała osiągnięcia na światowych konferencjach dia-
betologicznych i endokrynologicznych, uczestnicząc m. in. w pracach Europe-
an Association for the Study of Diabetes. Za działalność naukowo-badawczą 
była wielokrotnie nagradzana przez Ministra Zdrowia i Rektora UMB. 

Jerzy Konstantynowicz

Marta Wróblewska i Urszula Iżbicka
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Konferencja poświęcona konserwacji i rewitalizacji Pałacu Bra-
nickich połączona z prezentacją nowej ścieżki historycznej 

„Spacer w przeszłość”

 W dniu 11 stycznia 2019 r. Aula Magna wypełniła się sympatykami 
-

cymi byli dr Magdalena Grassmann i mgr Marcin Tomala - znakomici 
profesjonalni prezenterzy. Rektor, prof. Adam Krętowski mówił o historii 
Uczelni związanej ściśle z historią odbudowy Pałacu Branickich. Pałac jest 
cały czas dostępny społeczeństwu. Z kolei dr inż. arch. Jerzy Tokajuk, kan-

clerz Uczelni przedstawił problemy związane z rewaloryzacją historycznej 
budowli i ciepło wyrażał się o konserwatorach przywracających świetność 
pałacowi. Przeprowadzenie licznych prac wymagało udziału specjalistów z 
różnych dziedzin. Duże zasługi mają konserwatorzy z Torunia. Było to moż-
liwe dzięki dotacji Unii Europejskiej i własnym funduszom Uniwersytetu. Od 
dyrektor Muzeum Historii Medycyny i Farmacji dr Magdaleny Grassmann 
dowiedzieliśmy się o odkryciach w obrębie piwnic pałacowych i organizacji 
ścieżki historycznej, wyposażonej w urządzenia audiowizualne. Od wielu lat 
mówiono o potrzebie przekazania pałacu na cele muzealne. Zapewne dlatego 
mamy teraz dwa muzea w jednym pałacu: pierwsza część łączy się ściśle z 
funkcją Uniwersytetu Medycznego, a druga związana jest z epoką hetmana 
Jana Branickiego i jego pałacem. 

 Odpowiedni nastrój tworzyły osoby w strojach siedemnastowiecz-
nych. Po prezentacjach dzielono wielki tort z czekoladową repliką Pałacu 
Branickich. Posileni w ten sposób, zeszliśmy sekretnymi schodami do zabyt-

Dr n. med. Magdalena Grassmann i mgr Marcin Tomala
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-
śmy obok warsztatów rzeźbiarskich, widzieliśmy odsłonięty korytarz, którym 
transportowano wino do pałacu. 
 Jest też fragment poświęcony historii uczelni; w fotoplastykonie 
można obejrzeć zdjęcia z lat pięćdziesiątych. Sięgając po słuchawkę starego 
aparatu telefonicznego usłyszymy ciekawe opowiadania o prof. Tadeuszu 
Dzierżykray-Rogalskim i jego krokodylu; jest też wykład prof. Tadeusza Kie-
lanowskiego i zabawna historyjka, jaka przydarzyła się studentowi Akademii 
Medycznej, po śmierci wodza rewolucji. Na koniec zwiedzania wchodzimy 
do komnaty z piękną siedemnastowieczną posadzką z czasów kiedy tu istniał 
zamek Wiesiołowskich. 

 Warto przypomnieć, że w 2018 roku pracownicy Muzeum otrzymali 
wyróżnienie od Narodowego Instytutu Dziedzictwa za organizację 26. edycji 
europejskich dni dziedzictwa narodowego w Polsce.

Opracowanie i zdjęcia: prof. dr hab. Stanisław Chodynicki

 Rektor prof. Adam Krętowski, prorektorzy: prof. Marcin Moniuszko i prof. Janusz Dzięcioł 
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S E N I O R Z Y

Seniorzy cieszą się życiem !

 Wiadomo, iż społeczeństwo nasze starzeje się, 
podobno co piąty obywatel ma już 60 lat. Wprawdzie 
żyjemy dłużej, ale w rodzinach nie ma już takiej wie-
lodzietności, np. siedmioro czy dziewięcioro dzieci, 

jak to bywało za naszych pradziadków. W związku z tym sytuacja se-
niorów pogarsza się – jest mniej rąk do pracy. W wielodzietnej i wie-
lopokoleniowej rodzinie łatwiej było o opiekę, czy udzielenie pomocy 
rodzicom lub dziadkom. Zapewne w nieco uprzywilejowanej sytuacji 
byliby seniorzy mieszkający na wsi z całą rodziną, we wspólnym go-
spodarstwie. Obecnie jednak wieś wyludniła się, seniorzy są tam rów-
nież najczęściej samotni.
 Wśród lekarzy samotność dotyczy trzech czwartych ogółu 
seniorów – takie dane uzyskaliśmy z ankiety przeprowadzonej przez 
komisję emerycką Naczelnej Rady Lekarskiej. Czasami są oni przeraź-
liwie samotni, opuszczeni i bezradni. Samotność staje się cechą lekarzy 
coraz bardziej leciwych, a wiek seniorów stale wzrasta. W naszej Izbie  
na 1318 emerytów i rencistów jest aż 386 po osiemdziesiątym roku 
życia, w tym 52 po dziewięćdziesiątym.
 Z biegiem lat kumulują się nasze coraz poważniejsze problemy 
zdrowotne, zaczyna się więc najtrudniejszy etap starości; dzieci ode-
szły, mają swoje rodziny i problemy, niekiedy mieszkają bardzo daleko. 
Jeśli mamy opiekę i jesteśmy otoczeni serdecznością, to łatwiej znosimy 
niedogodności związane z wiekiem czy stanem zdrowia. Ale gdy żyje-

się często zdani na pomoc sąsiadów lub znajomych, więc ludzi obcych.  

nierzadko zamierza zafundować nam zakład opiekuńczy, czy Dom Po-
mocy Społecznej; do tej formy opieki mamy zróżnicowany stosunek.
 Dobrym sposobem na pozbycie się depresji i urozmaicenie 
sobie życia, dla seniorów sprawnych, jest zajęcie się wnukami, nawet 
jeżeli na dłuższą metę staje się to uciążliwe i ma cechy dyspozycyjności 
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(nasza pomoc na telefon). Wszak wzrasta jakość życia podczas opieki 
nad wnukami, musimy być wtedy bardziej aktywni umysłowo i %zycz-
nie; możemy też mieć wpływ na kształtowanie się ich charakteru i sto-
sunku do nas. 
 W polskich warunkach pokutuje brak kompleksowej opieki 
społeczno-medycznej nad seniorami, opiera się ona prawie wyłącznie 
na rodzinie i posiadanych własnych zasobach %nansowych (emerytu-
ra, oszczędności). A emerytury mamy nierzadko głodowe, zwłaszcza 
w wypadku emerytów tych najstarszych. Z pewnością jest też za mało 
oddziałów geriatrycznych i opieki poza szpitalnej jak chociażby Do-
mów Dziennego Pobytu. 
 Rzadko, ale się zdarza, że sami nie zasłużyliśmy na serdeczną i 
pełną oddania opiekę bliskich; musimy uderzyć się w pierś i samokry-
tycznie do tego sie przyznać. Stara zasada zaś mówi, że dzieci i wnuki 
będą nas tak traktować, jak ich wychowamy. A więź rodzinna na sta-
rość staje się szczególnie ważna. Znam także sytuacje gdy dzieci odwie-
dzają swego starego ojca tylko dwa razy w roku.
 Jesteśmy profesjonalistami w zakresie zdrowia, więc nie trze-
ba nas chyba zachęcać do aktywności %zycznej. Znany jest pogląd, 
w pełni sprawdzony, że ci którzy ćwiczą żyją dłużej. Dzięki ruchowi 
niepełnosprawność może nas dopaść nawet około siedmiu lat później. 
Nasza komisja Seniorska pamięta o tym i organizuje w każdym roku 
co najmniej pięć wyjazdowych imprez integracyjnych, w tym dwie nie-
odpłatnie. Dzięki nim wyruszamy z domu, mamy relaks psychiczny i 
uprawiamy ruch. Jest to właściwa pro%laktyka i ochrona przed apatią, 
utratą sprawności i pozwala zachować układy towarzyskie. Temu służą 
także spotkania w izbowym Klubie Seniora. Zachęcam do uczestni-
ctwa.

 Proponuję credo – używajmy życia, carpe diem, dbajmy o siebie 
by nie stracić osiągnięcia słusznego wieku z zachowaniem sprawności 
i cieszenia się życiem. IDZIE WIOSNA.

Ryszard Grabowski

Przewodniczący Komisji ORL 

ds. Lekarzy 

Emerytów i Rencistów



Biuletyn OIL ROK XXX, Nr 2(126) 2019 r. 

– 45 –

Ważne przypomnienie
do lekarzy emerytów pracujących zawodowo

 Na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej %nansowanych ze środków pub-
licznych (Dz. U. 2018.1510 t.j.), świadczeniobiorcom, którzy ukończy-
li 75 lat życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki określone w 
wykazie leków refundowanych, na podstawie recepty refundowanej z 
uprawnieniem dodatkowym „S”, wystawionej przez lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
lub lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprze-
stał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie lub małżonka, 
członków rodziny wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeń-
stwa.
 W związku z nieprzestrzeganiem tego przepisu NFZ ma pra-
wo ukarania lekarza zwrotem kwoty stanowiącej równowartość kwoty 
refundacji wraz z odsetkami oraz karami umownymi za nieprawidło-
wo wystawioną receptę i za oznaczenie poziomu odpłatności niezgod-
nej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. NFZ w przesłanych 
piśmach nakazuje wpłacenie wymienionych kwot na swoje konto w 
okresie 14 dni od otrzymania pisma. Zwrot pieniędzy za niesłusznie 
refundowane leki jest obowiązkowy, natomiast od kary %nansowej 
można się odwołać do NFZ.

 Uwaga: Lekarz emeryt ma prawo wystawienia recepty sobie i 
członkom rodziny, wszyscy po 75 roku życia z uprawnieniem dodatko-
wym „S” wyłącznie po zaprzestaniu pracy zawodowej, z wyłącze-
niem pracy w charakterze lekarza rodzinnego.

Ryszard Grabowski
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Archiwum Historii i Filozo!i 
Medycyny

Uprzejmie przypominamy, że Polskie 
Towarzystwo Historii i Filozo#i Medycyny 
jest wydawcą rocznika Archiwum Historii i 
Filozo#i Medycyny. „Archiwum” jest czaso-
pismem naukowym powstałym w 1924 roku 
z inicjatywy Profesora Adama Wrzoska i 
należy do najstarszych na świecie z zakresu 
historii medycyny.

Prezentujemy okładkę ostatniego 
tomu, który ukazał się w 2018 roku.

Wszelkie informacje na temat czaso-
pisma oraz zasad publikacji znajdują się na 
stronie www.ahifm.kylos.pl

Wśród artykułów publikowanych w 
prezentowanym Tomie zainteresowani Czy-
telnicy znajdą: ◆M. Początek – Historyczne 
i #lozo#czne aspekty badań nad stwardnie-
niem rozsianym ◆A. Grzybowski, K. Cha-
rzewski – Ojciec i lekarzAdam Wiśniewski 

– jego praca na rzecz trędowatych w Indiach ◆ W. Witczak – W kręgu przyja-
ciół Fryderyka Chopina – doktor Jan Muszyński (1808 - 1842) ◆A. Grzybow-
ski, M. Nawrocki – Karol Roman Nałęcz Brudzewski (1868 - 1935): znaczący 
polski okulista i utalentowany rzeźbiarz ◆ A. Grzybowski, M. Kordys – Stani-
sław Lubicz Kośmiński (1838 - 1883): pionier okulistyki dziecięcej i wybitny 
historyk medycyny.

Daria Audziewicz   Prof. dr hab. Andrzej Grzybowski

Sekretarz Redakcji Archiwum  Prezes Zarządu Pol. Tow. Historii i Filozo#i 

     Medycyny

 Adres:  Polskie Towarzystwo Historii i Filozo#i Medycyny
  ul. Jana Gorczyczewskiego 2/3, 60-554 Poznań

HISTORIA  MEDYCYNY
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Cezary Pawlukianiec, Ewa Tałałaj, Anna Bogdanowicz
Piotr Jakubów, Andrzej Siemiątkowski, Urszula Kościuczuk

X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Ból i objawy somatyczne u pacjentów paliatywnych

– aspekty medyczne i prawne”

 Odbyła się w dniu 15 grudnia 2018 roku w Centrum Astoria w 
Białymstoku. Już tradycyjnie została zorganizowana z inicjatywy kon-
sultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej dr. n. med. 
Piotra Jakubów. Konferencja, która miała charakter interdyscyplinar-
ny, zgromadziła liczne grono lekarzy różnych specjalności, prawników, 
&lozofów, a także studentów z Kół Naukowych przyklinicznych. Poza 
pracownikami placówek białostockich, głównie UMB i UwB, uczestni-
czyli także specjaliści z ośrodków warszawskich, z Łodzi i Krakowa. W 
czterech panelach tematycznych omówiono aspekty prawne w działal-
ności medycznej, aktualne zagadnienia i kluczowe problemy z zakresu 
medycyny paliatywnej, metody leczenia bólu ostrego i przewlekłego, a 
także postępowanie terapeutyczne wobec ran i odleżyn.

 Od redakcji: Pełny obszerny tekst sprawozdania z X Konferencji 
znajdą zainteresowani czytelnicy na naszej stronie internetowej: www.
oil.org.pl/xml/oil/oil50.

KSZTAŁCENIE  PODYPLOMOWE
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XV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu 
Dębica 4-6 kwietnia 2019

Na 50-metrowym basenie w Dębicy po raz piętnasty zostały rozegrane 
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu. Wzięło w nich udział 82 zawodni-
ków z 13 Okręgowych Izb Lekarskich z całego kraju. Honorowy patronat  nad 
Mistrzostwami objął  prof. Andrzej Matyja - Prezes Naczelnej Izby Lekar-
skiej. 

Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku  reprezentowali, pisząca te 
słowa - Dorota Cylwik-Rokicka w kategorii wiekowej „C” i Wojciech Cha-
rytoniuk w kategorii „D”.

Sukcesem Doroty Cylwik-Rokickiej, jak co roku okazały się konku-
rencje wytrzymałościowe: 400m i 800 m stylem dowolnym oraz 100 i 200m 
stylem motylkowym. Wywalczyła na tych dystansach  4 złote medale. Sześć 

srebrnych krążków zdo-
była w wyścigach: 100m i 
200m stylem dowolnym, 
50m stylem motylko-
wym, 50m i 100m sty-
lem grzbietowym, 200m 
stylem zmiennym, a 1 
brązowy  medal na 50 m 
stylem dowolnym. Ostat-
ni dzień Mistrzostw jest 
od 7 lat Memoriałem dr 
Krzysztofa Kaźmierczaka, 
w którym pływacy klasy-

open, czyli bez rozbicia 
na grupy wiekowe. Dorota 

dowolnym i 3 miejsce na dystansie 50m stylem motylkowym, za co otrzyma-
ła pamiątkowe statuetki.

Mistrzostwom towarzyszyła Konferencja naukowo-szkoleniowa „Po-
stępy w medycynie sportowej”. 

Bardzo dziękujemy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku za do-

wsparcie i kibicowanie. 
Dorota Cylwik-Rokicka

S P O R T
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Tenis ziemny

W dniach 14 -17 marca 2019 roku w Stalowej Woli odbyły się XXII 
Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie podczas których kolejny tytuł 
mistrzowski zdobył nasz kol. Zdzisław Hrynkiewicz.

Kazimierza Bujaka w 
dwóch setach 6:1 oraz 6:0. 

Redakcja

Komunikat
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Prof. dr hab. Andrzej Malarewicz
1940 – 2019

Urodził się w dniu 2 maja 1940 r. w Suwałkach, ale gdy miał kilka lat 
przeniósł się z mamą do Białegostoku, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. 
Od dziecka marzył o żeglowaniu po morzach i oceanach, dlatego za naturalne 
uznał po maturze złożenie dokumentów do Wyższej Szkoły Morskiej w Gdy-

Wojska Polskiego, który uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, 

zdecydował się na studia medyczne w Akademii Medycznej w Białymstoku, 
które ukończył w 1965 roku. Od trzeciego roku studiów pracował w Insty-
tucie Położnictwa i Chorób Kobiecych AMB pod kierunkiem prof. Stefana 
Soszki i prof. Wandy Kazanowskiej. Początkowo, jako student w Studenckim 
Kole Naukowym, a po otrzymaniu dyplomu lekarza - jako asystent, starszy 
asystent i adiunkt Kliniki Ginekologicznej Instytutu. 

Po dwudziestu latach, już jako doktor habilitowany, opuścił klinikę 
białostocką i został zatrudniony na stanowisku ordynatora Oddziału Położ-
niczo-Ginekologicznego Szpitala Miejskiego w Kielcach. Był związany z Ka-
tedrą Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, został-
dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdro-
wiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, profesorem zwyczajnym 
w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego i przewodniczącego oddziału kie-
leckiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Był członkiem Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Przewodniczącym 
Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTG. Przez całe za-
wodowe życie był wiernym kontynuatorem idei białostockiej szkoły walki z 
rakiem szyjki macicy. Za najważniejsze swoje osiągnięcie uważał stworzenie 
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-
lecki”), opartego na ocenie cytologicznej szyjki macicy. W 2005 roku w wy-
wiadzie dla „Eskulapa Świętokrzyskiego” podkreślił: „(…) to wszystko robili-
śmy za darmo, w ramach normalnej pracy w poradniach czy w szpitalach. Bez 
grosza specjalnych dotacji na ten cel! Była to piękna działalność i dawała nam 
wszystkim, lekarzom ginekologom i położnym, ogromną satysfakcję.”

Prowadził ogólnopolskie szkolenia 
lekarzy ginekologów w zakresie cytodiag-
nostyki ginekologicznej i kolposkopii oraz 
biologów i położnych w zakresie oceny 
biocenozy pochwy. Był autorem kilkuset 
artykułów naukowych opublikowanych w 
piśmiennictwie krajowym i zagranicznym 
oraz książek: „Ilustrowana cytodiagnostyka 
ginekologiczna”, „Kolposkopia praktyczna”, 
„Cytodiagnostyka patologii szyjki macicy”, 
„Cytologia fazowo-kontrastowa w diagno-
styce ginekologicznej”, „Kolposkopia patolo-
gii szyjki macicy”, „Położnictwo”. Swojemu 
Mistrzowi Profesorowi dr hab. Stefanowi 
Soszce oddał hołd  książką „Stefan Soszka 
uczony minionej epoki”. Profesor Andrzej 
Malarewicz wypromował kilkunastu dokto-
rów i był opiekunem wielu lekarzy specjali-
zujących się w zakresie ginekologii i położ-
nictwa.

Miał jedną córkę Agnieszkę, która jest profesorem prawa na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz adwokatem. Nigdy nie udało mu 
się spełnić marzenia o żeglowaniu po morzach i oceanach. Z dumą obser-
wował jedyną wnuczkę Julię, która łączy obie pasje dziadka: jest jachtowym 
sternikiem morskim Polskiego Związku Żeglarskiego i studiuje na Wydziale 
Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Andrzej Malarewicz zmarł w dniu 1 stycznia 2019 r. w Kiel-
cach.  

***
Non omnis moriar

Córka Agnieszka Malarewicz-Jakubów
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Klara Aleksandra Janowska-Giszterowicz
1927 - 2017

Urodziła się 21 lutego 1927 roku w Łomży. Studiowała na Wydziale 
lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dyplom lekarza otrzy-
mała w 1958 roku. Pracę zawodową rozpoczęła w 1960 roku w Państwo-
wym Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie.

Od maja 1969 roku została zatrudniona w Oddziale Dziecięcym 
Szpitala w Łomży. W latach 1971-1987, do chwili przejścia na emeryturę, 
pracowała jako pediatra w Przychodni Dziecięcej w Łomży.

Była niezwykle sumienna, zdyscyplinowana i dokładna. Z pełnym 
oddaniem i życzliwością troszczyła się o swoich małych pacjentów, bar-
dzo lubiła dzieci, miała doskonałą opinię wśród rodziców, a także współ-
pracowników i przełożonych.

W lutym 2017 roku odchodziliśmy 90-tą rocznicę Jej urodzin.

Zmarła 20 listopada 2017 roku, została pochowana na Cmentarzu 
Katedralnym w Łomży przy ulicy Mikołaja Kopernika.

Z wielkim żalem pożegnaliśmy Panią Doktor, osobę niezwykle 
sympatyczną, zawsze pogodną, wzbudzającą powszechny szacunek.

Na zawsze wpisała się w pamięć środowiska medycznego w Łomży.

Bronisław Podolak
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Krystyna Maria Ołdytowska–Okulczyk
1937 – 2019

Urodziła się 26 stycznia 1937 roku w Brześciu 
nad Bugiem. Wychowana została w domu o trady-
cjach patriotycznych: ojciec - dawny legionista, mat-
ka - nauczycielka historii, w czasie wojny prowadziła 
tajne nauczanie. Rodzina po wojennej tułaczce osied-

liła się w Białymstoku w styczniu 1944 roku, gdzie ukończyła szkołę pod-
stawową i w 1953 roku Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta 
Augusta.

Studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku uzyskując dyplom lekarza w 1960 roku. W lutym 1960 roku wy-
szła za mąż za chirurga Józefa Okulczyka. Byli szczęśliwym małżeństwem 
przez kolejne 55 lat, do śmierci męża w lipcu 2015 roku.

Po odbyciu stażu podyplomowego została zatrudniona w 1962 
roku w Oddziale Neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śnia-
deckiego, gdzie pracowała do 1971 roku, uzyskując I i II stopień specja-
lizacji w dziedzinie neurologii kolejno w 1967 i 1970 roku. Od września 
1971 roku została zatrudniona w Miejskim ZOZ w Białymstoku, pełniąc 
obowiązki kierownika Poradni Neurologicznej.

Następne miejsca pracy to w latach 1975-1989 Przychodnia Reha-
bilitacyjna w Regionalnym Związku Spółdzielni Inwalidów w Białymsto-
ku, 3 letni pobyt na kontrakcie w Polskim Zespole Medycznym w Libii 
(Zliten), a potem od 1989 do przejścia na emeryturę w 1997 roku Spe-
cjalistyczna Przychodnia Neurologiczna ZOZ w Choroszczy, na etacie 
starszego asystenta. 

Była lekarzem o szerokich horyzontach, bardzo mądrym neu-
rologiem i trafnym diagnostą. Czerpała natchnienia z wiary, literatury 
pięknej, muzyki i z podróży. Najpełniej realizowała się w rodzinie prowa-
dząc dom, wychowując dwie córki – Joannę i Bognę, pielęgnując działkę, 
przekazując dzieciom i wnukom całe bogactwo spostrzeżeń, inspiracji i 
marzeń. 

Ostatnie 10 lat życia w obłożnej chorobie znosiła bohatersko i z po-
godą ducha. Zmarła na zawał serca 8 lutego 2019 roku. Spoczęła w grobie 
z Mężem na cmentarzu św. Rocha w Białymstoku.

Bogna Okulczyk



Biuletyn OIL ROK XXX, Nr 2(126) 2019 r.

– 54 –

Anna Alicja Ostaszewska
1932 – 2018

Urodziła się 17 sierpnia 1932 roku w Łomży w ro-
dzinie nauczycielskiej. W czasie wojny mieszkała w oko-

licach Radzikowa, gdzie uczyła się na tajnych kompletach. Po wojnie razem z 
rodziną przeniosła się do Grajewa, tam kontynuowała naukę w szkole powszech-
nej, a następnie Liceum Ogólnokształcącym. Świadectwo maturalne uzyskała w 
1950 roku.

W latach 1951-1957 studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza otrzymała 25 czerwca 1957 roku. Zgod-
nie z nakazem pracy podjęła pracę w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białym-
stoku.

Od 1958 roku została zatrudniona w Laboratorium Szpitala im. J. Śnia-
deckiego w Białymstoku. Uzyskała specjalizację I stopnia z analityki lekarskiej 
(1962), a następnie II stopnia z diagnostyki laboratoryjnej (1965). Awansowała 
na stanowisko kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Jednocześnie 
podjęła pracę w Oddziale Chorób Wewnętrznych tego Szpitala, uzyskując spe-
cjalizację I stopnia w zakresie interny (1971).

W 1972 roku została powołana na stanowisko kierownika Laboratorium 
Analiz Lekarskich Woj. Szpitala Zakaźnego w Białymstoku. Funkcję tą pełniła 
do wyjazdu w 1978 roku do pracy w szpitalu w Zliten (Libia). Po powrocie z 
Libii (1980) pracowała ponownie w Laboratorium Woj. Szpitala Zakaźnego w 
Białymstoku aż do emerytury w 1990 roku. Aktywnie uczestniczyła w działal-
ności Białostockiego Oddziału Pol. Tow. Diagnostyki Laboratoryjnej, będąc w 
latach 1977-1978 jego przewodniczącą. Należała do pionierów nowej specjali-
zacji – diagnostyki  laboratoryjnej, wykształciła kilku lekarzy w tej specjalno-
ści. Zawsze reprezentowała najwyższe wartości lekarza oddanego pracy, pełnego 
empatii, doskonałego kierownika i nauczyciela.

Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 29 grudnia 2018 roku.

Została pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Farnym w Bia-
łymstoku. Pozostawiła w głębokim żalu całą Rodzinę i Przyjaciół. Zostaje na sta-
łe w naszej pamięci jako wspaniały człowiek i przyjaciółka.

Rodzina i Koleżanki
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Urszula Adela Puch
1945 – 2018

Urodziła się 20 czerwca 1945 roku w Białymsto-
ku. Tu ukończyła Szkołę Podstawową Nr 2, a następ-
nie Liceum Ogólnokształcące. Świadectwo dojrzałości 
otrzymała w 1964 roku. W tym też roku rozpoczęła 

studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w 
Białymstoku, które ukończyła 18 czerwca 1970 roku uzyskując dyplom 
lekarza nr 2708/128/70.

W latach 1970 - 2000, do emerytury w 2001 roku, pracowała w Za-
kładzie Fizjologii AMB jako asystent, st. asystent, adiunkt, a przed eme-
ryturą – st. wykładowca. Równolegle, po odbyciu stażu podyplomowego 
w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku (1971-1972), była 
zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin oraz w ramach dyżurów w 
PSK w Klinice Endokrynologii (1972-2001). W tym czasie uzyskała I i 
II stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych (1975 i 1987), 
a w 2000 roku – w zakresie diabetologii. W 1980 roku zdobyła stopień 
doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Maksymalne po-

Akademii Medycznej w Białymstoku”.
Będąc na emeryturze w latach 2002-2004 pracowała w Miejskim 

ZOZ w Białymstoku w Poradni Endokrynologicznej, a od 2004 roku – w 
NZOZ Ośrodku Diabetologicznym POPULA s.c. w Białymstoku. W la-
tach 1995-2001 była też zatrudniona w Spółdzielni Lekarzy Specjalistów 
„Eskulap”.

Zmarła w 26 listopada 2018 roku, została pochowana na Cmenta-
rzu św. Rocha w Białymstoku.

Przez całe pracowite życie zawodowe dr n. med. Urszula Puch po-

naukową w Zakładzie Fizjologii z wykonywaniem zawodu lekarza przy 
-

logii. Była zawsze niezwykle koleżeńska, w pełni oddana pracy, w której 
reprezentowała wzorcowe wartości etyczne. Cenili ją przełożeni, a przede 
wszytkim - chorzy.

 
Koleżanki i Koledzy
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Halina Maria Stefańska-Tuderowicz

1929 - 2018

 Urodziła się 4 lutego 1929 roku w Warszawie. 
Dzieciństwo spędziła z rodzicami w Białymstoku. Po 
wybuchu wojny ojciec, inżynier geodeta został zmo-

-
dersa – wrócił do Polski w 1948 roku. Halusia z matką w 1940 roku zosta-
ły wywiezione do Kazachstanu i skierowane do kołchozu w Pawłodarze. 
Tam ukończyła szkołę powszechną. W 1946 roku udało się szczęśliwie 
wrócić do Białegostoku. Ukończyła szkołę średnią i w 1950 roku rozpo-
częła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymsto-
ku. Należała do pierwszego rocznika tej Uczelni.

Od trzeciego roku studiów podjęła pracę w charakterze zastępcy 
asystenta w Klinice Dermatologii AMB, pracując w niej także po studiach 
do 1970 roku; pełniła okresowo obowiązki adiunkta. Równocześnie była 
zatrudniona (1/2 etatu) w Przychodni Dermatologicznej, obejmując w 
1971 roku kierownictwo tej Przychodni i prowadząc w niej Poradnię My-
kologiczną.

Specjalizację I stopnia z dermatologii uzyskała 14 czerwca 1958 
roku, II stopnia – 18 października 1965 roku. Była też specjalistą w za-
kresie medycyny społecznej (specjalizacja 23 maja 1974 roku). W lutym 
1965 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych broniąć pracę pt. 
„Rola zakażeń wewnątrzrodzinnych w epidemiologii grzybicy strzygącej”.

W 1989 roku przeszła na emeryturę, pracując jeszcze przez cztery 
lata w Poradni Mykologicznej.

Halusia, koleżanka z roku studiów była zawsze lekarzem niezwy-
kle odpowiedzialnym, wielce szanowanym i cenionym przez współpra-
cowników i pacjentów. Stanowiła wzór etycznej i obywatelskiej postawy. 
Swoje przeżycia wojenne opisała w książce „Powrót ze stepu”. Została od-
znaczona Krzyżem „Zesłańcom Sybiru” i Odznaką Honorową Sybiraków, 
otrzymała też odznaczenia państwowe i regionalne.

Zmarła 19 grudnia 2018 roku. Spoczęła obok Rodziców na Cmen-
tarzu Farnym w Białymstoku. Zapisała piękną kartę w historii białosto-
ckiej dermatologii.

W imieniu Koleżanek i Kolegów

pierwszych absolwentów AMB Teresa Kurowska-Dąbrowska



Najnowsza wystawa „Spacer w przeszłość Pałacu Branickich w Białymstoku” w piwnicach pałacowych.
Sala II „Pałacowe opowieści”.

 Fragment wystawy w piwnicach Pałacu Branickich. Sala VII „Warsztat rzeźbiarza”.

Fot. Rafał Muskała 2019

Ze zbiorów Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku




