
 

Uchwała ORL-87/2023/IX 

Okręgowej Rady Lekarskiej 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  

z dnia 25 lutego 2023 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej za 2022 rok i rekomendowanie go do zatwierdzenia XLVII 

Okręgowemu Zjazdowi Lekarskiemu. 

 

Na podstawie art. 25 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1342) oraz art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej za rok 2022 i rekomenduje się je do zatwierdzenia przez XLVII Okręgowy Zjazd 

Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Sekretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
SEKRETARZ  

Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  

/dokument podpisany elektronicznie/ 

lek. Elżbieta Marcinkowska  

PREZES  
Okręgowej Rady Lekarskiej  

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
 /dokument podpisany elektronicznie/ 

dr n. med. Krzysztof Kordel  
  

 

  



 

Załącznik do uchwały ORL-87/2023/IX Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej z dnia 25 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady 

Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za 2022 rok i rekomendowanie go do zatwierdzenia 

XLVII Okręgowemu Zjazdowi Lekarskiemu. 

 

SPRAWOZDANIE 

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 

WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 

ZA 2022 R. 

 

W 2022 r. nastąpiła zmiana kadencji. Na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wybrany został dr n. med. Krzysztof Kordel, który 

przewodniczy nowemu składowi Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

Podczas sprawozdawczo- wyborczego zjazdu zdecydowano o pozostawieniu ilości członków 

Rady, która ukształtowała się na poziomie 53 osób. Po marcowych wyborach odbyła ona swoje 

pierwsze posiedzenie w dniu 07 kwietnia 2022 r., podczas którego wybrano między innymi 

Prezydium, które tworzą: 

- Prezes – dr n. med. Krzysztof Kordel, 

- Wiceprezes – lek. Marcin Karolewski, 

- Wiceprezes – lek. dent. Jacek Zabielski, 

- Wiceprezes – dr n. med. Stanisław Dzieciuchowicz, 

- Wiceprezes – lek. Mateusz Szulca, 

- Wiceprezes, Przewodnicząca Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Pile – lek. Joanna 

Harbuzińska- Turek,  

- Wiceprezes, Przewodniczący Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Koninie – lek. 

Robert Rewekant, 

- Wiceprezes, Przewodniczący Delegatury Ostrowsko- Krotoszyńskiej Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej – lek. dent. Wiesław Wawrzyniak, 

- Sekretarz – lek. Elżbieta Marcinkowska, 

- Skarbnik – lek. Michał Dopierała, 

- Zastępca Sekretarza – lek. Karol Lubarski, 

- członek Prezydium – lek. dent. Stanisław Schneider, 

- członek Prezydium – lek. Piotr Pisula. 



 

Poza szeregiem uchwał niezbędnych podjętych w celu zapewnienia ciągłości działania 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej powołano również komisje problemowe, których zadaniem 

było wspieranie Rady w realizacji jej zadań ustawowych: 

- Komisję ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu, 

- Komisja ds. Praktyk Lekarskich, 

- Komisja ds. Kształcenia, Medycznego, 

- Komisja Stomatologiczna, 

- Komisja ds. Etyki Lekarskiej, 

- Komisja ds. Legislacji, 

- Komisja ds. Konkursów, 

- Komisja Finansowa, 

- Komisja ds. Szpitalnictwa, 

- Komisja ds. Lecznictwa Otwartego, 

- Komisja Socjalna, 

- Komisja ds. Emerytów i Rencistów, 

- Komisja ds. Młodych Lekarzy, 

- Komisja ds. Wizerunku, Integracji i Sportu, 

- Komisja ds. Kultury. 

Okres wyborów i konstytuowania się nowych władz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zbiegł się 

z czasem konfliktu zbrojnego w Ukrainie, która została zaatakowana przez Federację Rosyjską. 

Sytuacja ta spowodowała konieczność szybkiej reorientacji działania przez samorząd lekarzy  

i lekarzy dentystów. Rozpoczęto działania mające na celu: 

- pomoc lekarzom i lekarzom dentystom z Ukrainy i ich rodzinom, którzy otrzymali 

uprawnienia do wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej w zakresie uzyskania 

możliwości pracy w Polsce, a także angażując się w pomoc psychologiczną, lekarską oraz 

materialną ich bliskim, 

- pomoc uchodźcom z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która skutkowała organizacją 

punktów konsultacji medycznej, w których członkowie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej pełnili 

dyżury, podczas których otrzymywali podstawową pomoc medyczną oraz gdy istniała taka 

potrzeba byli kierowani do jednostek ochrony zdrowia w celu kontynuacji leczenia. 

Wielkopolska Izba Lekarska zorganizowała również możliwość dystrybucji środków 

medycznych ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych w czasie, kiedy przepisy 

prawne nie były w stanie dookreślić uprawnień do otrzymywania lekarstw w oparciu o system 

refundacji. 



 

Szybko również zorientowano się, że jednym z najważniejszym elementów, z którym musi 

zmierzyć się samorząd lekarski jest wspieranie środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, którzy 

coraz częściej muszą mierzyć się z roszczeniami pacjentów oraz sytuacjami, w których 

kwestionowana jest ich pozycja zawodowa i społeczna. Stąd też decyzja o powołaniu 

Rzeczników Praw Lekarza: 

- lek. Marcina Karolewskiego, 

- lek. Mateusza Szulcy, 

- dr n. med. Stanisława Dzieciuchowicza, 

- lek. dent. Jacka Zabielskiego. 

Cztery osoby, których zadaniem jest wsparcie lekarzy seniorów (dr n. med. Stanisław 

Dzieciuchowicz), lekarzy dentystów (lek. dent. Jacek Zabielski), lekarzy w trakcie specjalizacji 

i stażu podyplomowego (lek. Mateusz Szulca) oraz pozostałych członków Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej (lek. Marcin Karolewski) zostało wyposażonych w narzędzia w postaci Kancelarii 

Rzeczników Praw Lekarza oraz odpowiedni budżet i pomoc prawną, a ich działania w postaci 

wspierania lekarzy i lekarzy dentystów doświadczonych hejtem w Internecie oraz 

niestosownymi zachowaniami pacjentów przynoszą już pierwsze skierowania spraw do 

prokuratury i bezpośrednie, indywidualne wsparcie prawne. Na koniec roku, Rada zdecydowała 

o ogłoszeniu roku 2023 „Rokiem Praw Lekarza”, w którym zainaugurowany zostanie m.in. 

program współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką, którego efektem będzie wspieranie przez 

adwokatów członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, którzy zostaną wezwani na 

przesłuchanie do prokuratury. Wspólnie zaplanowano również szereg wydarzeń 

szkoleniowych, podczas których przybliżane będą zagadnienia prawne.  

Działalność szkoleniowa i edukacyjna była tradycyjnie już jedną z wiodących aktywności izby 

w 2022 r. Zorganizowano 26 kursów i szkoleń z punktami edukacyjnymi oraz 14 kursów  

i szkoleń, za udział w których nie przysługiwały punkty edukacyjne. Organizowano również 

specjalistyczne kursy w zakresie medycyny ratunkowej, szkolenia teoretyczne i praktyczne dla 

lekarzy dentystów, kursy obowiązkowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny 

ratunkowej oraz konferencje w ramach działalności EDU WIL oraz w delegaturach. Znakiem 

rozpoznawczym stały się inicjatywy hybrydowe, które odbywają się dzięki działalności 

Centrum Konferencyjnego EDU WIL przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu. Wyposażenie tego 

miejsca w nowoczesny sprzęt audiowizualny i ciągły rozwój daje możliwość prowadzenia 

transmisji on-line na najwyższym poziomie i może zapewnić uczestnictwo prelegentów  

i słuchaczy z całej Polski. Łącznie we wszystkich inicjatywach szkoleniowych WIL 

uczestniczyło 2 273 osoby. 



 

Przez cały 2022 rok członkowie WIL mogli korzystać z całodobowej opieki prawnej, którą  

w ramach abonamentu wykupiła izba. Jak w poprzednich latach wsparcie obejmowało również 

bliskich lekarzy i lekarzy dentystów i dotyczyło nie tylko spraw zawodowych. Udzielono 

łącznie 4931 porad prawnych, z czego zapytań o sprawy prywatne było niemal trzykrotnie 

więcej niż w zakresie tych zawodowych. 

Działalność Okręgowej Rady Lekarskiej WIL to także zadania z zakresu administracji 

publicznej. Kierowała ona swoich przedstawicieli do postępowań konkursowych na stanowiska 

w podmiotach leczniczych i radach społecznych instytucji i podmiotów leczniczych oraz 

przyznawała uprawnienia do wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystów oraz 

lekarzom i lekarzom dentystom cudzoziemcom. Niezwykle trudnym wyzwaniem okazało się 

opracowania skutecznej drogi działania dla procedury przyznawania Prawa Wykonywania 

Zawodu w trybie uproszczonym tzn. warunkowego i na określony zakres czynności dla lekarzy 

i lekarzy dentystów spoza Unii Europejskiej. Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania 

Zawodu odbywała regularne posiedzenia, podczas których liczba rozpatrywanych wniosków 

rosła w stopniu znaczącym z pojedynczych przypadków do kilkunastu na jedno spotkanie. 

Łącznie takich uprawnień wydano 121, a w 19 przypadkach wydano decyzje odmowne. 

Nadmienić należy, że dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej wydano 404 PWZ 

a Praw Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego było wydanych 533. 

Rada Okręgowa była odpowiedzialna również za przydzielenie miejsc stażowych (łącznie dla 

510 osób) oraz za prowadzenie szkoleń dla lekarzy stażystów w ramach kursów z bioetyki 

i prawa medycznego, które ukończyło 445 osób. 

Przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej WIL współpracowali również z innymi organami 

publicznymi, uczestnicząc w szeregu spotkań, podczas których reprezentowali stanowisko 

samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Skupiano się także na działaniach interwencyjnych  

w Narodowym Funduszu Zdrowia, co szczególnie dotyczyło wniosków o zmianę wyceny 

świadczeń stomatologicznych, których poziom pozostawał od lat na niezmienionym poziomie. 

Często również wskazywano na ogólny poziom niedoszacowania wyceny procedur 

medycznych, także w szpitalnictwie i lecznictwie otwartym.  

Przedstawiciele ORL WIL aktywnie uczestniczyli również w pracach forum samorządów 

zaufania publicznego, a WIL była współorganizatorem dużej konferencji poświęconej roli 

samorządów zawodowych w strukturach administracji publicznej i władztwa publicznego.  

Okręgowa Rada Lekarska zakończyła również proces pozyskiwania siedzib dla swoich 

delegatur. Na koniec VIII kadencji nastąpiło otwarcie ostatniej siedziby przy ul. Skarbowej  

w Lesznie. Poza tym należało również zadbać o pozostałą substancję materialną nieruchomości 



 

WIL. Gruntowny remont przeszła siedziba Delegatury Kaliskiej WIL, a w Poznaniu 

przeprowadzono prace renowacyjne na tarasach zewnętrznych budynków biurowych, które 

uległy znaczącemu zużyciu. 

Po okresie zaburzeń działalności spowodowanych epidemią COVID-19 powróciły spotkania 

integracyjne. Odbywały się spotkania okolicznościowe lekarzy seniorów organizowane przez 

Komisję ds. Emerytów i Rencistów, a także spotkania integracyjne i tematyczne realizowane 

w delegaturach WIL. Nowe obszary aktywności integracyjnej wskazała również Komisja ds. 

Integracji, Wizerunku i Sportu.  

W 2022 r. ogromną pracę wykonała specjalna komisja ds. pomocy materialnej, która po 

zmianach formalno- organizacyjnych opracowała nowe zasady pomocy materialnej dla 

członków WIL z jej funduszy. Pozwoli to na lepsze dotarcie do większej liczby potencjalnych 

odbiorców i znacząco zwiększy poziom takiego wsparcia. Rozszerzono bowiem krąg osób 

uprawnionych do uzyskiwania zapomóg losowych, pośmiertnych o bliskich lekarzy i lekarzy 

dentystów oraz wprowadzono możliwość częściowej refundacji kosztów kształcenia dla 

wszystkich członków izby za udział w kursach, które Rada Okręgowa uzna za priorytetowe. 

Do tradycyjnego wsparcia lekarzy seniorów rozpoczynających 90- ty rok życia dołączyli 

nestorzy kończący 100 lat, a także opracowano zasady przekazywania dla lekarzy emerytów 

darowizn na szczepienia ochronne i profilaktyczne. Pozostały również sprawdzone instrumenty 

takie jak zapomoga z tytułu urodzenia dziecka czy też refundacja szczepień dla dzieci członków 

WIL. 

Po raz kolejny przedstawiciele ORL WIL byli aktywnymi uczestnikami wielu programów  

radiowych i telewizyjnych, w którym wypowiadali się o stanowisku samorządu wobec 

propozycji organizacji systemu ochrony zdrowia oraz stosowanych metod leczenia. 

WIL zabierała również stanowcze stanowisko lekarzy, którzy swoim postępowaniem negowali 

naukowe podejście do medycyny i kwestionowali jej najnowsze zdobycze i osiągnięcia. Nie 

pozostawiono również bez dalszego wsparcia tych członków WIL, którzy byli przedmiotem 

agresji, pomówień przez takie osoby lub ich zwolenników i zapewniane było im wsparcie 

prawne. WIL kontynuowała również działania związane z uczestnictwem w procesach 

sądowych jako oskarżyciel posiłkowy czy też organizacja społeczna w sprawach, które 

uznawała za istotne i znaczące dla swoich członków. 

Rada Okręgowa wspierała również szereg inicjatyw kulturalnych kierując środki finansowe na 

działanie Chóru Lekarzy WIL, Zespołu Kameralnego „Operacja Muzyka” oraz działania Koła 

Lekarzy Malujących. Szerokim echem i dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania on-line 



 

„wtorkowego klubu zdrowia”, gdzie jego uczestnicy mogą zrelaksować się i oderwać od prozy 

życia. Do stałego kalendarza powróciły też „izbowe” wyjścia do teatru lub do kina. 

ORL WIL postanowiła również zorganizować jedną uroczystość wręczenia dokumentu PWZ. 

Warto wskazać w tym miejscu, że od 2022 r. dokument nie ma już formy książeczki,  

a plastikowego kartonika, który ma nowoczesny wygląd i pozwala na identyfikację lekarza  

i lekarza dentysty niemal w każdym kraju na świecie. 

Cenną inicjatywą był program wsparcia psychologicznego zainicjowany przez Komisję ds. 

Młodych Lekarzy. Pilotażowy program okazał się bardzo potrzebny i jest kontynuowany. 

Pod koniec roku, Rada Okręgowa, stanęła przed koniecznością zmiany sposobu kolportażu 

„Biuletynu Informacyjnego WIL” ujednolicając go z cyklem wydawniczym „Gazety 

Lekarskiej”. 

Przy Radzie Okręgowej WIL swoją pracę wykonywał również mediator, którego zadaniem jest 

zapobieganie eskalowania konfliktów, które skutkują często postępowaniem w przedmiocie 

odpowiedzialności zawodowej. Nie zawsze jednak udało się osiągnąć kompromis 

satysfakcjonujący obie strony. Wskazać również należy, że swoje zadania realizują obrońcy  

z urzędu oraz Pełnomocnik ds. Lekarzy i Lekarzy Dentystów, których stan zdrowia ogranicza, 

bądź uniemożliwia wykonywanie zawodu. 

Rada Okręgowa odbyła w 2022 r. 11 posiedzeń. Trzy z nich odbyły się jeszcze w VIII kadencji, 

a dwa z nich miały charakter obiegowy, jedno charakter stacjonarny, a w pozostałych 

przypadkach spotkania miały charakter hybrydowy i wykorzystuje się do nich narzędzie do 

komunikacji audiowizualnej w czasie rzeczywistym. Podczas swoich posiedzeń uchwalono 179 

uchwał, 1 apel i 2 stanowiska. Frekwencja wyniosła ok. 75 %. 

Prezydium spotykało się hybrydowo. Łącznie takich posiedzeń odbyło się 20. Podjęto 2117 

uchwał, 1 apel i 1stanowisko. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej wydał 1193 zarządzenia. 

 

 

SEKRETARZ  
Okręgowej Rady Lekarskiej  

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
/dokument podpisany elektronicznie/ 

lek. Elżbieta Marcinkowska  

PREZES  
Okręgowej Rady Lekarskiej  

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
 /dokument podpisany elektronicznie/ 

dr n. med. Krzysztof Kordel  
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