
SPRAWOZDANIE 
 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach sporządzone 

w dniu 10 marca 2014r. dla XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Przewodniczący – Piotr Grzesik   

2. Zastępca Przewodniczącego - Krzysztof Olejnik 

3. Sekretarz - Maciej Kubicz 

4. Członkowie:  - Barbara Goering-Pierożek 

- Władysław Łoś 

     

w obecności:  

1. Wiceprezesa ORL – Rafała Kiełkowskiego  

2. Skarbnika ORL – Jerzego Rdesa 

3. Przewodniczącego Komisji Finansowej – Jana Cieślickiego 

4. Dyrektora Biura ŚIL   – Wandy Galwas-Prasałek 

5. Głównej Księgowej ŚIL – Róży Wróbel 

 

zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Śląskiej Izby Lekarskiej  

w 2013 roku. 

Na podstawie informacji złożonej przez Skarbnika ORL Kol. J. Rdesa  

oraz przedstawionych dokumentów, Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, że  

w roku 2013 izba nie uzyskała przychodów w zaplanowanej wysokości.  

Przy założonej wartości 9.747.520 zł uzyskano 9.006.134,05 zł tj. 92,4%. Przyczyną 

powyższego jest brak pełnej refundacji kosztów poniesionych w związku z realizacją 

zadań przejętych od administracji państwowej. Na konto izby z tego tytułu wpłynęło 

146.717,39 zł tj. 12,4% wartości zaplanowanej.  

Z wyjaśnień Skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji Finansowej wynika, że 

Prezydium ORL wystąpiło do MZ o zwrot kwoty stanowiącej równowartość 

rzeczywiście poniesionych kosztów przedkładając szczegółowe wyliczenia.  

W związku z powtarzającą się od lat sytuacją nie refundowania wszystkich ponoszonych 

kosztów, zaległości MZ wobec izb sięgają wielu mln złotych. Prezydium ŚIL  

po bezskutecznym zaproszeniu MZ do mediacji, zgodnie z uchwałą ORL wystąpiło  

na drogę sądową z roszczeniem o kwotę 1.283.964 zł obejmującą lata 2007-2009.   

 

Nie osiągnięto również zaplanowanych przychodów w pozycji „Refundacja z Urzędu 

Marszałkowskiego”. W budżecie przewidziano wpływ w wysokości 340.000 zł natomiast 

rzeczywiście na konto izby przekazano z tego tytułu 324.056 zł tj. 95,31%.  

Wysokość kwoty przekazanej izbie przez Marszałka Województwa Śląskiego jest 

zależna od liczby absolwentów odbywających staż na obszarze działania ŚIL. Środki 

otrzymane przez izbę z tego tytułu w całości pokryły poniesione koszty a różnica 

43.329,71 zł (15%) zwiększyła wynik finansowy izby.  

Pozostałą część założonych przychodów zrealizowano.  

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z kosztami jakie ŚIL poniosła  

w 2013 r. w związku z prowadzoną działalnością. Koszty pochłonęły 86,22% wartości 

zaplanowanej tj. zamiast przewidzianych 9.660.628 zł osiągnęły wartość 8.329.539 zł.  
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Niewielkie przekroczenie o 20.116,93 zł wystąpiło w OSL w związku ze wzrostem liczby 

odwołań od postanowień OROZ.  

Po szczegółowej analizie sprawozdania z wykonania budżetu uchwalonego przez XXXII 

OZL, Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, że ORL wzorem lat ubiegłych 

wykazała się dużą rozwagą w wydawaniu środków, co pozwoliło uzyskać dodatni wynik 

finansowy w wysokości 676.594,81 zł (w planie budżetu założono 86.892 zł). 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z preliminarzem budżetowym  

na rok 2014, w którym założono przychody oraz koszty na poziomie zbliżonym do roku 

2013. Wprawdzie przewidziano wynik finansowy na poziomie niższym jak w roku 2013, 

jednakże Okręgowa Komisja Rewizyjna zakłada, że w roku 2014 ORL przy wydawaniu 

środków będzie podobnie jak w latach poprzednich kierowała się rozsądkiem i miała  

na uwadze dobro izby. Dokonując oceny preliminarza budżetowego na rok 2014, 

Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się z pozytywną opinią Komisji Finansowej.  

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, 

że majątek Śląskiej Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2013 przedstawiał się następująco: 

 

- majątek trwały                         122.440,98 

- nieruchomości + budynki             10.897.412,42 

- grunty                                      102.138   

- udziały w innych organizacjach        108.269,25 

- wartości niematerialne i prawne           6.502,27 

- środki trwałe w budowie         14.882,90 

 

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

sprawozdania tj. 31.12.2013 r. ŚIL dysponowała następującymi środkami finansowymi:  

 

Bank PKO BP O/Katowice 

- konto podstawowe   216.652,56 

- konto pożyczek   541.268,23 

- konto bioetyki    68.694,59 

 

Bank Śląski O/Katowice 

- konto podstawowe            382.766,57 

- konto pożyczek na kształcenie  21.839,54 

- konto funduszu socjalnego  13.499,23 

- konto oszczędnościowe       10.262.730,91 (lokata) 

- konto Pro Medico             264.361,79 

- konto gabinety              63.942,21 

- konto Pro Doctore              17.613,05 

 

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2013r. stanowi kwotę 13.057,76 zł: 

kasa podstawowa          9.281,06 

kasa środki unijne             300 

ZFSS     829 

kasa pożyczkowa   809,70 

kasa gabinety           1.838 
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Suma środków pieniężnych w bankach i kasie wynosi 11.866.426,44 zł. w tym 

10.262.730,91 zł.  

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami oraz 

wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika ORL podjęła uchwałę o następującej treści:    

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna:  

-  pozytywnie ocenia wykonanie budżetu w 2013 roku podkreślając osiągnięcie 

dodatniego wyniku finansowego w wysokości 676.594,81 złotych  

-  akceptuje działania zmierzające do pełnej refundacji kosztów poniesionych w związku 

z realizacją zadań przejętych od organów administracji państwowej  

-  pozytywnie oceniając już uzyskane efekty zachęca do dalszych działań mających na 

celu ściągnięcie zaległych składek  

-  z wielkim zadowoleniem odnotowuje nagradzanie lekarzy specjalistów oraz lekarzy 

zdających z najlepszymi wynikami LEK i LDEK a także wprowadzenie gratyfikacji 

jubileuszowych dla lekarzy seniorów  

-  z wielkim uznaniem ocenia organizowanie kursów, szkoleń dla lekarzy i lekarzy 

dentystów oraz pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na te cele  

-  zaleca kontynuowanie działań prowadzących do uaktywnienia delegatur  

-  pozytywnie ocenia politykę izby w zakresie udostępniania lekarzom miejsc 

noclegowych w bazie noclegowej „Pro Medico” w Warszawie  

-  docenia dbałość i starania o dalszą poprawę standardu Domu Lekarza  

-  pozytywnie ocenia preliminarz budżetowy na rok 2014  

-  wnioskuje do XXXIV OZL o udzielenie ORL absolutorium za 2013 rok 

 

 

 

Przewodniczący  

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Piotr Grzesik  

 

 

 


