
SPRAWOZDANIE 
 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach sporządzone 

dla XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy 

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna obradująca w dniu 4 listopada 2013 r. w składzie:  

1. Przewodniczący – Krzysztof Olejnik  

2. Zastępca Przewodniczącego - Piotr Grzesik   

3.      - Ryszard Michalik  

4. Członkowie:  - Wiesława Dulęba 

                             - Barbara Goering-Pierożek 

- Maciej Kubicz 

- Magdalena Rączka-Czech 

- 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 

 

przeprowadziła kontrolę działalności finansowej izby w okresie 9 miesięcy 2013r.,  

a także zapoznała się z materiałami zbiorczymi zawierającymi sprawozdanie  

z działalności w VI kadencji.  

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna, na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, 

że ŚIL w okresie 9 miesięcy 2013r. uzyskała przychody w wysokości 6.364.024,71 zł tj. 

65,29% wartości zaplanowanej na rok 2013. Dotychczas nie wpłynęły do izby środki  

z MZ należne tytułem refundacji kosztów poniesionych na realizację zadań przejętych 

od administracji państwowej.  

ŚIL podobnie jak wszystkie izby lekarskie wprowadziła do umowy zaproponowanej 

przez MZ zapis gwarantujący prawo dochodzenia poniesionych kosztów w pełnej 

wysokości, znacznie wyższej jak zaproponowana przez Ministra, pokrywająca zaledwie 

20% kosztów. Powyższe dotychczas nie zostało zaakceptowane. ORL podejmuje 

wspólnie z innymi izbami działania, które mają doprowadzić do uzyskania całej kwoty.  

Okręgowa Komisja Rewizyjna odnotowała również brak wpływu z Urzędu 

Marszałkowskiego z tytułu realizacji staży podyplomowych. Należność ta, zostanie 

przekazana na konto ŚIL po całkowitym rozliczeniu cyklu szkoleń dla lekarzy 

stażystów. ŚIL zawarła z Urzędem Marszałkowskim umowę, w której zagwarantowano 

kwotę pokrywającą w całości poniesione z tego tytułu koszty.  

 

Osiągnięto natomiast planowane przychody w pozycjach: 

- składki członkowskie – 4.737.290 zł (74,99%) 

- wpłaty – 526.810,61 zł (90,83%) znaczną część w tej pozycji stanowią przychody 

uzyskane przez Komisję Bioetyczną – 452.536,60 zł (90,51%) 

- działalność gospodarcza – 389.150,16 zł (77,83%) 

- przychody z reklam – 104.386,24 zł (86,99%) 
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- dotacja z NIL na kursy i szkolenia, wpłaty lekarzy i lekarzy dentystów – 22.361,60 zł 

(37,27%) 

- odsetki od lokat i obligacji – 424.911,44 zł (106,23%) 

- inne – 159.114,66 zł (63,65%)  

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała koszty poniesione  

przez ŚIL w okresie 9 miesięcy 2013 r. Na rok 2013 przewidziano wydatki w wysokości 

9.660.628 zł. W okresie 9 miesięcy wydano 5.619.344,83 zł co stanowi 58,17% 

(dopuszczalna granica to 75% wartości rocznej). We wszystkich działach uzyskano 

oszczędności. Analiza przychodów i kosztów ŚIL w badanym okresie 9 miesięcy 2013r. 

wykazała dodatni wynik finansowy w wysokości 744.679,88 zł przy planowanej wartości 

rocznej 86.892 zł.  

 

Na dzień 30 września 2013 r. ŚIL dysponowała środkami finansowymi w następującej 

wysokości: 

- niematerialne i prawne            6.612,48  

- majątek trwały                         129.124,73 

- nieruchomości + budynki             10.744.182,27 

- grunty                                      102.138,00   

- udziały w innych organizacjach        108.269,25 

- wartości niematerialne i prawne           6.612,48 

- środki trwałe w budowie          40.277,65 

 

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

sprawozdania tj. 30.09.2013 r. ŚIL dysponowała następującymi środkami finansowymi:  

 

Bank PKO BP O/Katowice 

- konto podstawowe     87.376,01 

- konto pożyczek   359.923,70 

- konto bioetyki  121.133,69 

 

Bank Śląski O/Katowice 

- konto podstawowe             527.595,23 

- konto pożyczek na kształcenie    9.158,54 

- konto funduszu socjalnego  13.610,33 

- konto Pro Medico               63.001,05 

- konto gabinety              54.289,61 

- konto Pro Doctore              14.039,55 

 

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.09.2013r. stanowi kwotę 10.972,25 zł: 

kasa podstawowa         5.514,25 

ZFSS     86,00 

pożyczkowe          2.613,00 

środki unijne            300,00 

prywatne gabinety         2.549,00 

Suma środków pieniężnych w bankach i kasie wynosi 1.261.099,96 zł. 

Obligacje     209.842,10 

Lokaty OKO  9.782.776,11 
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Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z opinią niezależnego biegłego 

rewidenta, który przeprowadził audyt sprawozdania finansowego za rok 2012  

na zlecenie Komisji.  

Z przedstawionej opinii wynika, że sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało 

sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne  

dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej izby.  

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem VI kadencji, OKR dokonała również 

podsumowania wyników finansowych w poszczególnych latach oraz w ujęciu zbiorczym.  

W mijającej kadencji działalność finansowa izby we wszystkich latach wykazywała 

dodatni wynik finansowy, dając w efekcie końcowym kwotę 5.737.163,36 zł.  

Przychody izby w omawianym okresie wynosiły 33.411.220,07 zł, z czego na wszystkie 

rodzaje działalności wydatkowano 27.674.056,71 zł.  

Wiele z tych środków w różnych formach (zapomogi, stypendia, pożyczki, nagrody, 

gratyfikacje jubileuszowe, biuletyn, środki dla delegatur i komisji problemowych, 

zawody sportowe, uroczystości okolicznościowe i inne) wróciło do lekarzy.  

W VI kadencji po raz pierwszy w budżecie wyodrębniono dział „Doskonalenie 

zawodowe” w ramach którego na kursy i szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów 

wydano 1.302.159,72 zł.  

 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 9 miesięcy 2013r., 

przeanalizowaniem budżetów i ich realizacji w VI kadencji, wysłuchaniu wyjaśnień 

Prezesa i Skarbnika ORL, Okręgowa Komisja Rewizyjna oceniła finansową działalność 

izby jako prawidłową. Racjonalne wykorzystanie posiadanych środków przyczyniło się 

do wzrostu rezerwy budżetowej o 4.048.370,71 zł.  

Uwzględniając przedstawione materiały dot. gospodarki finansowej izby w VI kadencji, 

Okręgowa Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o następującej treści:    

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna: 

- pozytywnie ocenia wykonanie w okresie 9 miesięcy 2013 r. budżetu uchwalonego 

przez XXXII OZL,  

- zaleca kontynuowanie działań zmierzających do pełnej refundacji kosztów 

poniesionych w związku z realizacją zadań przejętych od organów administracji 

państwowej, 

- zaleca podjęcie działań prowadzących do uaktywnienia delegatur, 

- z uznaniem odnosi się do decyzji ORL w sprawie abolicji odsetkowej, w efekcie 

której na konto izby wpłynęła znaczna część zaległych składek, 

- pozytywnie ocenia politykę izby w zakresie udostępniania lekarzom miejsc 

noclegowych w bazie noclegowej „Pro Medico” w Warszawie,  

- z uznaniem odnosi się do gospodarki finansowej ŚIL w VI kadencji (2009-2013), 

która przyczyniła się do zwiększenia jej majątku,  

- z wielkim zadowoleniem przyjmuje działanie ORL w zakresie nagradzania lekarzy 

specjalistów, lekarzy zdających LEP i LDEP (obecnie LEK i LDEK) z najlepszymi 

wynikami oraz obdarowywanie lekarzy seniorów gratyfikacjami jubileuszowymi, 

- z wielkim uznaniem podkreśla starania ORL w kwestii organizacji kursów, szkoleń, 

studiów podyplomowych, 

- z zadowoleniem podkreśla zasługi w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych       

na kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów, 
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- akceptuje i pozytywnie ocenia decyzję ORL dot. zagospodarowania Domu Lekarza 

Seniora w Sosnowcu pozwalającą uniknąć nieuzasadnionych kosztów obciążających 

wynik finansowy izby, 

- sugeruje ORL bardziej racjonalne wykorzystanie posiadanych środków finansowych 

w bezpiecznych przedsięwzięciach pozwalających na zwiększenie przychodów, 

- wnioskuje do XXXIII OS-WZL o udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej 

absolutorium za VI kadencję 2009-2013. 

 

 

 

Przewodniczący  

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Krzysztof Olejnik  
 

 


