
SPRAWOZDANIE 

 
za 2017 i VII Kadencji 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach  

sporządzone w dniu 15 lutego 2018r. 

dla XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy 

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Przewodniczący – Piotr Grzesik 

2. Zastępca Przewodniczącego – Wiesława Dulęba 

3. Sekretarz – Maciej Kubicz 

4. Członkowie : -  Barbara Goering-Pierożek  

                       - Władysław Łoś 

                       - Magdalena Rączka- Czech 

 

w obecności : 

1. Prezesa ORL – Jacka Kozakiewicza 

2. Skarbnika ORL – Jerzego Rdesa 

3. Dyrektor Biura – Renaty Wrońskiej  

4. Głównego Księgowego – Joanny Majerczyk 

 

przeprowadziła kontrolę działalności finansowej izby, zapoznała się z wykonaniem 

budżetu ŚIL w 2017 r., planem budżetu na rok 2018, a także materiałami zbiorczymi 

zawierającymi sprawozdanie z działalności ŚIL w VII kadencji. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, 

że ŚIL w 2017 r. uzyskała przychody w wysokości 13.541.397,72 zł, tj. 99,03% wartości 

zaplanowanej. Nie uzyskano z budżetu państwa zaplanowanych środków na pokrycie 

kosztów zadań przekazanych izbom lekarskim od administracji państwowej.  Sytuacja 

ta powtarza się od wielu lat, była wielokrotnie dyskutowana. OKR akceptuje działania w 

tej sprawie podjęte przez ŚIL, które doprowadziły w ostatnich 2 latach do znaczącego 

wzrostu refundacji, mimo że pokrywa ona jedynie 39% poniesionych kosztów. We 

wszystkich pozostałych pozycjach przychodów uzyskano wartości przekraczające 

planowane. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę kosztów działalności ŚIL w 2017 

r. Na 2017 r. przewidziano wydatki w wysokości 13.543.500 zł.  

Wydano natomiast 11.244.514,30 zł, co stanowi 83% wartości planowanej.                                     

Z wyjątkiem przekroczenia o 11.030,21 zł budżetu Okręgowej Komisji Wyborczej oraz o 

6.449,71 zł w pozycji inne koszty ORL, we wszystkich pozostałych składowych kosztów 

uzyskano oszczędności. Rok 2017  Śląska Izba Lekarska zamknęła dodatnim wynikiem 

finansowym w wysokości 2.296.883,42 zł. Świadczy to o rozważnym gospodarowaniu 

finansami ŚIL.  

 

Majątek ŚIL na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:  

Nieruchomości i środki trwałe:     11.791112,49 zł 

w tym: nieruchomości i budynki:                          11.683.961,83 zł 

- grunty:      102.138,00 zł 

- wartości niematerialne i prawne:  5.012,66 zł 

Środki trwałe w budowie:                               665.485,47 zł 

 



Bank PKO BP SA: 

- konto podstawowe:    79.158,46 zł 

- konto pożyczek:    16.465,08 zł 

- konto bioetyki:    75.029,74 zł 

- konto Baza Noclegowa Warszawa:  35.573,46 zł 

- konto kształcenia:     55.091,49 zł 

ING Bank Śląski  S.A. O/Katowice:       

- konto podstawowe:    627.650,97 zł 

- konto pożyczek na kształcenie:   27.112,89 zł 

- konto zakładowego funduszu socjalnego: 6.603,93 zł 

- konto oszczędnościowe OKO:   5.209.676,94 zł  

- konto Pro Medico:     63.290,87 zł        

- konto gabinety:     24.627,92 zł 

Bank PeKaO S.A. O/Katowice: 

- lokaty:      10.159.400,00 zł 

- konto Dobry Zysk:    4.797,01 zł 

- konto podstawowe:    1.000,00 zł 

Środki pieniężne w kasie: 390,35 zł. 

 

Łącznie środki pieniężne w bankach i w kasie ŚIL wynoszą: 16.385.869,11 zł; w tym w 

bankach: 16.385.478,76 zł. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z projektem budżetu na rok 2018 

nie dostrzegając zagrożeń dla jego realizacji. 

W związku z zakończeniem VII kadencji, OKR dokonała podsumowania działalności 

finansowej i gospodarczej ŚIL. 

W mijającej kadencji działalność finansowa izby we wszystkich latach wykazywała 

dodatni wynik finansowy, osiągając w całej kadencji kwotę 8.335.865,46 zł. 

W 3 pierwszych latach kadencji, Okręgowa Komisja Rewizyjna z uznaniem odnosiła się 

do gospodarki finansowej Okręgowej Rady Lekarskiej, pozytywnie opiniowała 

sprawozdania z wykonania budżetu i wnioskowała o udzielanie absolutorium ORL. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna poświęciła wiele uwagi sprawie zaległości składkowych 

oraz sposobu ich egzekwowania. OKR uznawała za właściwe i popierała działania ORL 

zmniejszające to zjawisko.  

OKR z satysfakcją odnotowała realizację zapowiedzianej przez Prezesa ORL na 

początku kadencji polityki poszerzania form wspierania członków naszego samorządu - 

w tym rozpoczęcie od 1 lipca 2016 programu „10+” – możliwości indywidualnego 

dysponowania częścią składki. 

W 2017 r. Okręgowa Komisja Rewizyjna analizowała też funkcjonowanie pod względem 

finansowym i gospodarczym Bazy Noclegowej ŚIL w Warszawie i Domu Lekarza 

Seniora w Sosnowcu. 

Członkowie OKR zaakceptowali dotychczasowy sposób prowadzenia polityki cenowej 

wynajmu pokoi oraz drobnych prac remontowych w Bazie Noclegowej stwierdzając, że 

ujemny wynik finansowy jest równy sumie zniżek udzielanych członkom ŚIL, a 

utrzymanie konkurencyjnych cen i zniżek należy traktować jako formę pomocy 

lekarzom. W przypadku Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu uznano za optymalne, w 

obecnych warunkach, kontynuowanie współpracy z firmą „Jesienna Róża”, świadczącą 

profesjonalne usługi w zakresie opieki nad osobami w podeszłym wieku. Dzięki temu 

najemcy ŚIL na działalności Domu Lekarza Seniora nie ponosi strat, które w 

poprzednich latach sięgały 300 tys. złotych na rok. 



Na wniosek OKR zlecono biegłemu rewidentowi przeprowadzenie audytu sprawozdania 

finansowego ŚIL za 2015 rok. Celem audytu była analiza sprawozdania finansowego za 

rok 2015 pod względem zgodności z zasadami rachunkowości oraz ocena rzetelności i 

przejrzystości przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 

finansowego ŚIL w 2015 roku, a także ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych. 

W podsumowaniu audytor stwierdził, że w ramach przeprowadzonej analizy 

sprawozdania finansowego za rok 2015 nie ujawniono naruszenia przez izbę 

obowiązujących przepisów prawa wpływających na sprawozdanie finansowe. 

W 2017 r. ŚIL zleciła przeprowadzenie audytu podatkowego za lata 2011-2016, którego 

celem było ustalenie prawidłowych podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób prawnych wydatków ŚIL nieprzeznaczonych na cele statutowe.  W ocenie audytora 

nie wystąpiła potrzeba korygowania złożonych przez ŚIL zeznań podatkowych, 

wykazano, że ŚIL posiada prawidłową dokumentację o przeznaczeniu dochodu z 

działalności gospodarczej na cele statutowe. W związku z potrzebą uaktualnienia 

polityki rachunkowości oraz planu kont zaproponowano wdrożenie nowoczesnych 

rozwiązań programowych systemu finansowo-księgowego, które usprawniłyby i 

przyśpieszyły procesy księgowe.  

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, 

wysłuchaniu wyjaśnień Prezesa i Skarbnika ORL podjęła uchwałę o następującej treści: 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna : 

- pozytywnie ocenia wykonanie uchwalonego przez XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy  

budżetu na rok 2017, 

- wnioskuje do XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy o 

udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium za 2017 r. oraz za VII kadencję. 

 

Przewodniczący  

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Piotr Grzesik 
 
 


