
Sprawozdanie 
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i Warunków Wykonywania Zawodu
i

VII kadencja 2016 r.

Komisja ds. Finansowania Działalności Leczniczej i Warunków wykonywania Zawodu zwana dalej
Komisją KDL w trzecim roku działalności odbyła 4  posiedzenia,  w składzie Prezydium jak w roku
poprzednim: 
   Przewodnicząca Komisji KDL -dr Elżbieta Marcinkowska
   Sekretarz Komisji  KDL          - dr Małgorzata Kużdowicz
   Pełnomocnik Zespołu ds POZ - dr Wojciech Antkowiak, członek Prezydium
   Pełnomocnik Zespołu ds AOS - dr Mirosław Moskalewicz, członek Prezydium
   Pełnomocnik Zespołu ds Lekarzy Dentystów – dr Iwona Kinastowska, członek Prezydium
Nie został powołany pełnomocnik Zespołu ds Lekarzy Zatrudnionych w Szpitalach z powodu braku
przedstawicieli tej grupy w składzie Komisji.
Z 23 członków Komisji , którzy zadeklarowali chęć pracy,  aktywnych było 12.
Tak jak w roku poprzednim obszarem zainteresowań i pracy  Komisji było:
- rozpatrywanie zagadnień formalno- prawnych wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
- analiza i rozpatrywanie problemów lekarzy i lekarzy dentystów w aspekcie kontraktowania     
świadczeń  medycznych
- zadania wynikające z uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy
- zadania wynikające z uchwał Okręgowej Rady Lekarskiej
- pomoc  rozwiązywaniu zgłaszanych , bieżących problemów lekarzy i lekarzy dentystów
- udział  spotkaniach z przedstawicielami WOW NFZ, samorządów terytorialnych i instytucji 
ochrony zdrowia
- opiniowanie ukazujących się aktów prawnych - ustaw, rozporządzeń, zarządzeń…
W oczekiwaniu przez środowisko lekarskie konkretnych projektów zmian w ochronie zdrowia 
zapowiadanych przez organizatorów ochrony zdrowia  obecnego Rządu  przedmiotem spotkań i 
pracy Komisji  KDL m.in  było:
1)
Wystawianie przez lekarzy zaświadczeń i opinii dla wielu instytucji i osób prywatnych z analizą 
prawną dotycząca zasad ich wydawania zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Podjęto próbę zaszeregowania poszczególnych zaświadczeń na odpłatne przez wnioskującego  i 
finansowane ze środków publicznych.
2)
Ocena prawidłowości działań Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w zakresie domagania się przez ten podmiot danych osobowych lekarzy w związku z 
nowelizacją art.2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i wynikającym 
z niej brakiem obowiązku zawierania umów upoważniających do wystawiania recept na leki 
refundowane.
WOW NFZ w związku z powyższym żąda wypełnienia wniosku w celu nadania uprawnienia do 
wystawiania recept numerowanych żądając pozyskania danych wnioskującego , które są zawarte w 
54 pozycjach.  
Stanowisko prawne, o które zwrócono się do Biura Prawnego WIL wskazuje , że WOW NFZ nie 
ma prawa żądać od osoby posiadającej pełne prawo wykonywania zawodu lekarza wszystkich 
( 54!)  danych wskazanych na formularzu. Może żądać jedynie imienia i nazwiska lekarza, numeru 



PESEL, pozostałe niezbędne informacje WOW NFZ winien uzyskać w Naczelnej Izbie Lekarskiej 
w trybie określonym przez art. 220&1 k.p.a.
Z ramienia Komisji KDL tym problemem szczególnie zajmował się dr Krzysztof Ożegowski a  
Biuro Prawne reprezentował mec. Michał Sierpiński.
3)
Nałożony na lekarzy obowiązek wystawiania druków ZUS ZLA drogą elektroniczną spotkał się z 
uzasadnioną krytyką – jako czasochłonny, pociągający dodatkowe koszty. Zdaniem członków 
Komisji system  wymaga dopracowania i maksymalnego uproszczenia  gdyż wystawianie
„ e- zwolnień „ nie może odbywać się kosztem czasu, który lekarz winien poświęcić na 
diagnozowanie i leczenia pacjenta.
 Zastrzeżenia zawarte zostały w stanowisku, które przyjął Okręgowy Zjazd Lekarzy.
4)
Realizacja uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 5 marca 2016 w sprawie opracowania zasad 
postępowania z dokumentacją medyczną po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach, członkach 
WIL.  
5)
 Uczestnictwo Przewodniczącej Komisji KDL w czerwcu 2016  na spotkaniu z posłami – lekarzami 
wywodzącymi się z Wielkopolski. 
 Zwrócono uwagę że w Wielkopolsce Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka 
Specjalistyczna i Stomatologia opiera się głównie  na prywatnych praktykach lekarskich i 
przychodniach prowadzonych przez lekarzy, czym znacznie różni się od organizacji ochrony 
zdrowia w innych częściach Polski i jest postrzegana pozytywnie. Uzasadnioną obawę budzi 
zapowiadane już w kampanii wyborczej upaństwowienie ochrony zdrowia. Przestawiono  
argumenty za utrzymaniem obecnego stanu organizacyjnego ambulatoryjnej opieki, które spotkały 
się ze zrozumieniem parlamentarzystów Wielkopolski. 
6)
Uczestniczenie Przewodniczącej Komisji na cyklicznych posiedzeniach Rady Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Rok 2016 był po znakiem oczekiwania, niepewności , nie przyniósł  odpowiedzi na nurtujące 
środowisko lekarskie pytanie – jaka będzie ochrona zdrowia a może służba zdrowia ?
Nadal wszystko w sferze projektów. Czekamy! 
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