
SPRAWOZDANIE 
 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach sporządzone 

w dniu 7 marca 2012 dla XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Przewodniczący – Krzysztof Olejnik  

2. Zastępca Przewodniczącego - Piotr Grzesik   

3. Sekretarz - Piotr Zyzak 

4. Członkowie:  - Wiesława Dulęba 

                             - Maciej Kubicz 

- Władysław Łoś  

   - Zbigniew Rok 

       

w obecności:  

1. Prezesa ORL – Jacka Kozakiewicza  

2. Skarbnika ORL – Jerzego Rdesa 

3. Dyrektora Biura ŚIL   – Wandy Galwas-Prasałek 

4. Głównej Księgowej ŚIL – Róży Wróbel 

 

zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Śląskiej Izby Lekarskiej  

w 2011 roku, przedstawionym przez Skarbnika ORL Kol. J. Rdesa.  

Na podstawie przedstawionych materiałów Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, 

że Śląska Izba Lekarska w roku 2011 uzyskała przychody w wysokości 8.722.390,15 zł tj. 

96,32% wartości zaplanowanej.  

Głównym powodem nie osiągnięcia planowanych przychodów jest brak refundacji 

kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań przejętych od organów 

administracji państwowej, które w 2011 roku zaplanowano na poziomie 984.000 zł.  

Rzeczywista wartość kosztów poniesionych w związku z tą działalnością wynosi 

893.609,35 zł.  

 

W kwestii refundacji kosztów przez MZ, Okręgowa Komisja Rewizyjna uzyskała 

wyjaśnienie Prezesa ORL, iż proponowana przez Ministra Zdrowia dotacja pokryłaby 

zaledwie 22% kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań przejętych  

od administracji państwowej. Podobnie jak przeważająca większość izb okręgowych, 

nasza ORL w dniu 28 grudnia 2011 r. podjęła decyzję o niepodpisywaniu umowy.  

Izby okręgowe prowadzą wspólne działania zmierzające do odzyskania środków, które 

nie wpłynęły do izb w latach poprzednich.  

Wszczęte na wniosek ŚIL przed Sądem Rejonowym w Warszawie postępowanie 

pojednawcze dot. zapłaty należności za realizację zadań przejętych od administracji 

państwowej w kwocie 1.283.963,37 zł (za lata 2007-2009) nie doprowadziło do ugody.  

Śląska Izba Lekarska wraz z pozostałymi izbami ustala strategię postępowania, która 

doprowadziłaby do uzyskania należnych izbie środków.  

Nie uzyskano również zaplanowanych przychodów w działalności gospodarczej z uwagi 

na nie uruchomienie Domu Lekarza Seniora. 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła również analizę poniesionych w roku 

2011 kosztów.  
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Wartość poniesionych kosztów jest niższa od wielkości zaplanowanej w budżecie  

na 2011 r. o 1.096.102,20 zł tj. o 12,23%.  

Podobnie jak w latach ubiegłych zaniepokojenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej budzi 

fakt wykorzystania zaledwie 41% środków przewidzianych dla delegatur. Świadczy to  

o niewielkim zainteresowaniu życiem środowiska lekarskiego.  

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeanalizowała koszty poniesione przez Okręgową Radę 

Lekarską zdefiniowane w budżecie jako „pozostałe”. Na pozycję tę składają się: 
    

czynsz                14 858,78     

delegacje                  1 058,15     

inne                  6 691,68     

delegacje Przewodniczącego                6 002,05     

Charytatywne               10 000,00     

upominki                  3 100,48     

zasilenie konta Fundacji "Dom 

Lekarza Seniora"            150 000,00     

Stowarzyszenie Lekarzy we 

Lwowie                5 000,00     

koszty finansowe               24 000,00     

koszty sądowe-pełnomocnictwa                  875,35     

spotkania integracyjne-k.nk.u.p.              19 061,14     

 dofinansowanie wydawnictw                 2 000,00     

rezerwa na należności z tyt. 

nieopłaconych składek             543 363,57     

   

W kilku pozycjach odnotowano nieznaczne przekroczenia zaplanowanej wartości 

kosztów, jednakże jest to w pełni uzasadnione, a w ogólnym rozrachunku nie powoduje 

pogorszenia wyniku finansowego izby.  

Okręgowa Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, 

że majątek Śląskiej Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2011 przedstawiał się następująco: 

 

- majątek trwały                       197.105,28 

- nieruchomości            5.888.442,95 

- Dom Lekarza Seniora             5.282.763,39  

- udziały w innych organizacjach      108.269,25 

- wartości niematerialne i prawne         2.314,26 

 

Część środków, które wpłynęły do izby ulokowano w bankach. Na dzień sporządzenia 

sprawozdania tj. 31.12.2011 r. ŚIL dysponowała następującymi środkami finansowymi:  

 

Bank PKO BP O/Katowice 

- konto podstawowe     91.012,69 

- konto pożyczek   331.705,06 

- konto bioetyki  138.345,74 

- konto Senior      2.048,34 

 

Bank Śląski O/Katowice 

- konto podstawowe          7.081.837,92 

- konto pożyczek na kształcenie    7.552,59 

- konto funduszu socjalnego       881,03 
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- konto Pro Medico             280.494,29 

- konto gabinety              11.572,19 

- konto Pro Doctore              54.353,51 

 

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2011r. stanowi kwotę 19.208,81 PLN: 

kasa podstawowa            12.807,81 

kasa gabinety   2.971,00 

kasa pożyczek   2.850,00 

ubezpieczenia      580,00 

 

Suma środków pieniężnych w bankach i kasie wynosi 8.019.012,17 PLN. 

Obligacje     207.621,95 

    

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeanalizowała również projekt budżetu na rok 2012,  

w którym założono wzrost przychodów oraz kosztów na poziomie 4-5% w porównaniu 

do wartości zaplanowanych na rok 2011.  

W preliminarzu uwzględniono wydatki na kursy i szkolenia, stypendia, nagrody  

dla specjalistów oraz gratyfikacje dla seniorów i pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów 

będących w trudnej sytuacji życiowej. Przewidziano także wydatki na urządzenie 

nowych miejsc parkingowych przed Domem Lekarza.  

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, 

wysłuchaniu informacji i wyjaśnień Prezesa i Skarbnika ORL podjęła uchwałę  

o następującej treści:    

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna: 

- pozytywnie ocenia wykonanie budżetu w 2011 r. i uzyskanie dodatniego wyniku 

finansowego  

- akceptuje decyzję ORL dot. zawarcia umowy na dzierżawę Domu Lekarza Seniora   

i z zadowoleniem przyjmuje warunki wynegocjowane dla lekarzy seniorów  

- z uznaniem odnosi się do działań ORL w zakresie ciągłego zwiększania liczby szkoleń 

i kursów oraz pozyskiwania środków unijnych                 na kształcenie podyplomowe 

lekarzy i lekarzy dentystów  

- wyraża uznanie dla Prezesa ORL za skuteczność w organizacji studiów 

podyplomowych z zakresu prawa medycznego  

- z wielkim zadowoleniem przyjmuje informację o uruchomieniu – wspólnie z ŚUM – 

kursów atestacyjnych do specjalizacji  

- akceptuje sposób zarządzania i gospodarowania hotelem „Pro Medico”                     

w Warszawie  

- zaleca ORL kontynuowanie działań zmierzających do wyegzekwowania od MZ 

zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań przejętych od organów 

administracji państwowej  

- zaleca ORL przedstawienie pod obrady XXXI OZL kwestii ściągalności zaległych 

składek 

- pozytywnie ocenia plan budżetu na rok 2012 

- wnioskuje do XXXI OZL o udzielenie ORL absolutorium za 2011 rok 

 

Przewodniczący  

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Krzysztof Olejnik  


