
[40/OZL/VIII/2020] 

Załącznik do UCHWAŁY Nr 1/OZL/VIII/2020 

 

 

     

REGULAMIN 40. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W PŁOCKU 

 

Regulamin opracowano na podstawie: Ustawy o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 roku  

(Dz. U. 2019 r. poz. 965) oraz art. 14h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 

zmieniona Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695,875)  

 

 

§ 1. 

 

1. W 40. Okręgowym Zjeździe Lekarzy , zwanym dalej „Zjazdem”, uczestniczą  z głosem 

stanowiącym Delegaci. 

2. Ze względu na obowiązujący stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Zjazd 

odbywa się bez osobistej obecności Delegatów na posiedzeniu plenarnym, poprzez 

głosowanie w trybie obiegowym nad projektami uchwał, przesłanymi Delegatom wraz z 

zawiadomieniem o Zjeździe i instrukcją głosowania, stanowiącą wyciąg z niniejszego 

regulaminu, na adres ich poczty elektronicznej. 

3.  Delegaci są zobowiązani niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zawiadomienia wraz z 

załącznikami poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Płocku, zwanej dalej „Izbą”, biuro@oilplock.pl  e-maila zwrotnego o treści „Potwierdzam 

doręczenie zawiadomienia o 40. Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Płocku wraz z projektami 

uchwał i informacją o terminie oddania głosów w przedmiocie tych uchwał”.  

 

 

 

§ 2. 

 

1. Delegaci uczestniczą w Zjeździe przez głosowanie nad projektami przesłanych im 

projektów uchwał, w związku z wyjątkowością sytuacji bez możliwości dyskusji. 

2. Delegat, by wziąć udział w głosowaniu nad uchwałą, powinien wykonać kolejno 

następujące czynności: 

1/ wydrukować przesłaną kartę do głosowań na poszczególne uchwały, zwaną dalej „kartą” i 

oddać głos przez wskazanie na wydruku za pomocą krzyżyka jednej z opcji: „za”, „przeciw” 

lub „wstrzymuję się” przy każdej z uchwał, w głosowaniu, nad którą chce się uczestniczyć,  

2/ podpisać wydruk karty własnoręcznym podpisem, 

3/ przesłać skan lub zdjęcie wydrukowanej i podpisanej karty, potwierdzającej wzięcie 

udziału w głosowaniu, w jednym z formatów: Pdf. Jpg. Jpeg. GIF. PNG. Tiff. na adres poczty 

elektronicznej Izby  biuro@oilplock.pl   

w terminie od godziny 20:00 10 czerwca 2020 r. do godziny 14:00 do dnia 26 czerwca 

2020 r. 

3. Za datę doręczenia karty , o której mowa w ust. 2 pkt 3, potwierdzającej wzięcie 

udziału w głosowaniu, uważa się datę wysłania e-maila, zawierającego ją w załączeniu.  
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4. Głos oddany na daną uchwałę uznaje się za ważny także, jeżeli na karcie,  

potwierdzającej  udział w głosowaniu, przy tej uchwale  nie znajduje się wskazanie żadnej z 

opcji. 

5. Głos oddany na daną uchwałę jest nieważny wówczas, gdy przy tej uchwale liczba 

wskazań opcji na karcie,  potwierdzającej udział w głosowaniu, jest większa niż jedna, lub 

nieczytelność (nieostrość) skanu lub zdjęcia, uniemożliwia zidentyfikowanie uchwały (lub 

uchwał), której (lub których) dotyczy głosowanie, bądź odczytanie wskazania opcji wybranej 

przez Delegata. 

6. Brak podpisu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, na karcie do głosowania jest 

równoznaczny z brakiem potwierdzenia wzięcia udziału w głosowaniu nad wszystkimi 

uchwałami, nawet, gdy przy poszczególnych uchwałach dokonano wyboru opcji głosowania. 

7. Nieoddanie przez Delegata głosu w trybie i w terminie, określonym w ust. 2 i 3 

paragrafu 2, na żadną z przesłanych projektów uchwał jest równoznaczny z brakiem 

obecności Delegata na Zjeździe. 

8. W razie, gdy Delegat po potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 w ust. 3, nadeśle więcej 

niż jeden e-mail, zawierający załącznik w postaci karty, za skuteczne wzięcie udziału w 

głosowaniu uważa się ostatni e-mail nadesłany w terminie opisanym w ust. 2 pkt.3, 

zawierający załącznik w postaci karty z podpisem.  

 

 

§3. 

 

1. Zjazd podejmuje uchwały w trybie określonym w § 2 większością głosów. 

2. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna, jeśli wszyscy Delegaci 

zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu 

nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa Delegatów na Zjazd. 

3. Zjazd będzie uznany za zdolny  do podjęcia uchwał, jeżeli co najmniej połowa 

Delegatów w terminie określonym w zawiadomieniu o Zjeździe weźmie udział w 

głosowaniach nad uchwałami poprzez przesłanie na wskazany w zawiadomieniu adres 

mailowy dokumentu potwierdzającego udział w głosowaniu, jednakże ważność głosowania 

nad każdą z uchwał, znajdujących się w porządku obrad, będzie ustalana ponadto osobno w 

odniesieniu do każdej uchwały.    

 

§ 4. 

 

  Jawność  Zjazdu i głosowania zapewnia się  poprzez udostępnienie na stronie 

internetowej  Izby  zawiadomienia o zwołaniu Zjazdu, projektów uchwał.  Protokół Zjazdu z 

wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami zostanie zamieszczony niezwłocznie 

po zakończeniu Zjazdu. 

 

 

§ 5. 

 

 1. Funkcję Przewodniczącego Zjazdu oraz inne obowiązki, które pełnią zwyczajowo 

komisje zjazdowe, pełni podczas Zjazdu Prezes OIL, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2-3 i 5. 

2. Przewodniczący Zjazdu przy wykonywaniu czynności związanych ze Zjazdem 

korzysta z pomocy członków Prezydium ORL. 

3. Prezes OIL jako organ wykonawczy OIL i jako Przewodniczący Zjazdu w 

szczególności czuwa nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, kieruje pracami, 

związanymi z nadawaniem i odbieraniem poczty elektronicznej do i od Delegatów, sprawdza 



ważność mandatów Delegatów, stwierdza, czy Delegaci zostali prawidłowo zawiadomieni o 

Zjeździe i terminie oddania głosów, czy w głosowaniu nad daną uchwałą wzięła udział co 

najmniej połowa Delegatów na Zjazd, oblicza głosy i stwierdza w protokole głosowania 

wyniki głosowania oraz sporządza i podpisuje protokół Zjazdu. 

4. Protokół Zjazdu podpisują ponadto I wiceprezes i sekretarz.  

5. W razie niedającej się usunąć przeszkody, która uniemożliwi Prezesowi OIL 

pełnienie  funkcji Przewodniczącego Zjazdu i wykonanie którejkolwiek z wymienionych w 

ustępie 1 czynności, zastępuje go I Wiceprezes, a w dalszej kolejności Sekretarz.  

                       

         

§ 6. 

 

1. Protokół głosowania sporządza się osobno dla każdej z uchwał przesłanych 

Delegatom wraz z zawiadomieniem i zawiera: 

a. nazwę i datę Zjazdu, 

b. imię i nazwisko Przewodniczącego Zjazdu oraz osób przybranych do pomocy przy 

danym głosowaniu, 

c. liczbę osób uprawnionych do głosowania tj. Delegatów na Zjazd, 

d. liczbę osób, które zostały zawiadomione o treści projektu uchwały i terminie 

oddania głosu, 

e. liczbę osób, które potwierdziły doręczenie zawiadomienia,   

f. liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu nad daną uchwałą tj. przesłanych w 

określonym w zawiadomieniu terminie kart, potwierdzających udział w głosowaniu nad daną 

uchwałą w rozumieniu § 2 ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 6 niniejszego regulaminu,  

g. liczbę głosów ważnych, 

h. liczbę głosów nieważnych, 

i. liczbę głosów wstrzymujących się, głosów za i głosów przeciw, 

j. wynik głosowania, 

k. podpisy Przewodniczącego zebrania i osób przybranych do pomocy. 

 

2. Protokół Zjazdu zawiera godzinę i datę rozpoczęcia i zakończenia Zjazdu, dane opisane  

w ust. 1 w punktach a-f i punkcie j oraz stwierdza inne okoliczności, które mogą być istotne 

dla przebiegu Zjazdu. Załącznikami do protokołu Zjazdu są wydruki e-maili od Delegatów z 

załącznikami. 

 

 

§ 7 

 

1. Po upływie terminu oddania głosów, o którym mowa w zawiadomieniu o 

Zjeździe, Prezes OIL w obecności osób wymienionych w §5 ust 2 sporządza listę 

uprawnionych Delegatów, którzy nadesłali e-maile na wskazany w zawiadomieniu adres e-

mailowy. W przypadku stwierdzenia, że liczba uprawnionych Delegatów, którzy nadesłali e-

mail, zawierający kartę, potwierdzającą udział w głosowaniu w rozumieniu §2 ust. 2 pkt 3, 

jest mniejsza niż  połowa ogólnej liczby Delegatów, Prezes OIL odstępuje od dalszych 

czynności i stwierdza w osobnym dokumencie, że Zjazd nie odbył się z powodu braku 

zdolności Zjazdu do podejmowania ważnych uchwał, a następnie niezwłocznie przekazuje ten 

dokument ORL w celu podjęcia dalszych decyzji o następnym terminie zjazdu 

sprawozdawczego oraz publikuje na stronie internetowej Izby. 

2.   W przypadku stwierdzenia, że liczba uprawnionych Delegatów, którzy 

nadesłali e-mail, zawierający kartę,  potwierdzającą udział w głosowaniu, wynosi co najmniej 



połowę ogólnej liczby Delegatów uprawnionych do głosowania, Prezes OIL stwierdza w 

protokole Zjazdu zdolność Zjazdu do podejmowania ważnych uchwał i przystępuje do 

dalszych czynności. 

3.  W pierwszej kolejności dokonuje się ustalenia wyników głosowania nad 

uchwałą w przedmiocie przyjęcia przez Zjazd niniejszego regulaminu,  

4. W przypadku stwierdzenia, że uchwała została przyjęta, Prezes OIL stwierdza 

wynik głosowania w protokole głosowania i tym samym rozpoczyna pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Zjazdu. 

5. W przypadku stwierdzenia w protokole głosowania, że uchwała nie została 

przyjęta, Prezes OIL odstępuje od dalszych czynności, sporządza protokół głosowania nad tą 

uchwałą  i następnie sporządza protokół Zjazdu, który przekazuje do ORL w celu podjęcia 

dalszych decyzji o następnym terminie zjazdu sprawozdawczego oraz publikuje na stronie 

internetowej Izby. 

6. W dalszej kolejności dokonuje się ustalenia wyników głosowania nad uchwałą 

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.  

7. W przypadku stwierdzenia, że uchwała, o której mowa w ust.6, została 

przyjęta, Przewodniczący Zjazdu stwierdza wynik głosowania w protokole głosowania i 

przystępuje do dalszych czynności. W przypadku zaś stwierdzenia, że uchwała ta nie została 

przyjęta, Przewodniczący Zjazdu odstępuje od dalszych czynności i niezwłocznie sporządza 

protokół głosowania nad tą uchwałą  i następnie sporządza protokół Zjazdu, który przekazuje 

ORL w celu podjęcia dalszych decyzji o następnym terminie zjazdu sprawozdawczego oraz 

publikuje  na stronie internetowej Izby.  

8. Po stwierdzeniu wyników głosowania wszystkich uchwał Zjazdu i 

umieszczeniu ich w protokole Zjazdu,  Przewodniczący Zjazdu  uzupełnia protokół o inne 

okoliczności, o których mowa w §6 ust. 2, i stwierdza, że Zjazd został zakończony, a 

następnie niezwłocznie przekazuje protokół zjazdu Naczelnej Radzie Lekarskiej i publikuje 

na stronie internetowej Izby.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[40/OZL/VIII/2020] 

Załącznik do UCHWAŁY Nr 2/OZL/VIII/2020 

 

 

40. OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W PŁOCKU 

10 czerwca 2020 godz.20:00  -  26 czerwca 2020 godz.14:00 

Tryb obiegowy 

PORZĄDEK  

I.  ODBIÓR PAKIEU DOKUMENTÓW ZJAZDOWYCH - REJESTRACJA 
DELEGATÓW Z POTWIERDZENIEM NADANIA I ODBIORU POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ. 

II. ZAPOZNANIE SIĘ  DELEGATÓW Z DOKUMENTAMI  

III.  ODDANIE GŁOSÓW NA POSZCZEGÓLNE PROJEKTY UCHWAŁ NA 
ZAŁĄCZONEJ KARCIE DO GŁOSOWANIA WG.REGULAMINU ZJAZDU. 

IV. ODBIÓR DOKUMENTÓW ZJAZDOWYCH I PRZELICZENIE GŁOSÓW. 

V. PODSUMOWANIE WYNIKÓW, PRZYGOTOWANIE PROTOKOŁU 
ZJAZDU. 
 
VI.  SPRAWOZDANIE ZJAZDOWE,  PUBLIKACJA PROTOKOŁÓW NA 
STRONIE INTERNETOWEJ OIL PŁOCK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[40/OZL/VIII/2020] 

Załącznik do UCHWAŁY Nr 3/OZL/VIII/2020 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 

VIII KADENCJI (1 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2019) 

 

 Okręgowa Rada Lekarska w Płocku w roku 2019 liczyła 16 członków. W 

okresie sprawozdawczym Rada zebrała się 8 razy podejmując 37 uchwał, w tym 

między innymi w sprawie: 

1. wyjazdu na Konferencję Polskiego Stowarzyszenia na Litwie 

2. powołania zespołu ds. opracowania jednolitych zasad rozliczania diet 

samorządowych organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku i przyjęcia uchwały w 

sprawie ich wypłat 

3. dotacji dla Fundacji Lekarze Lekarzom 

4. w sprawie nawiązania współpracy z Fundacją Powszechnego Czytania 

5. przeznaczenia środków na zapomogi dla lekarzy, którzy ukończyli 90 lat i więcej 

6. rozliczenia finansowego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

7. rozliczenia finansowego Okręgowego Sądu Lekarskiego 

8. zatwierdzenia działań podejmowanych przez Komisję Seniorów 

9. wykreśleń z rejestru podmiotów leczniczych indywidualnych praktyk lekarskich i 

lekarsko-dentystycznych 

10. rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 

11. przyznania Medali Honorowych OIL  Płock 

12. powołania członków komisji konkursowych w podmiotach leczniczych 

13. przeznaczenia środków na organizację VII Mistrzostw Polski lekarzy w 

Triathlonie MTB 

14. podpisania umowy na wykonanie strony internetowej OIL w Płocku 

15. przyjęcia sprawozdania IODO oraz polityki ochrony danych osobowych OIL w 

Płocku. 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działając z jej upoważnienia zebrało 

się na posiedzeniach roboczych 24 razy. Prezydium podejmowało uchwały w sprawie 

rejestru praw wykonywania zawodu lekarzy i lekarzy dentystów, organizacji 

kształcenia podyplomowego, rejestru praktyk prywatnych, wpisów punktów 

edukacyjnych oraz zapomóg. 



  Na wniosek Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu 

Lekarza prezydium przyznało 32 prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza 

dentysty, w tym: 13 praw wykonywania zawodu lekarza i 1 prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty na czas odbywania stażu podyplomowego, 18 praw 

wykonywania zawodu dla lekarzy, którzy w okresie sprawozdawczym ukończyli staż 

podyplomowy i z wynikiem pozytywnym zdali LEK, 12 lekarzy otrzymało wpis do 

rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w związku z przeniesieniem z innych 

okręgowych izb lekarskich. Z powodu zgonu skreślonych zostało 11 koleżanek i 

kolegów, a z powodu przeniesienia na teren innej izby – 7 osób. W rejestrze OIL w 

Płocku na dzień 31 grudnia 2019 roku zarejestrowanych było : 1106 lekarzy oraz 310 

lekarzy dentystów. Razem izba liczyła 1416 członków. 

 Komisja kształcenia podyplomowego  zorganizowała lub firmowała 19 szkoleń 

dla lekarzy i lekarzy dentystów w tym cykl „ Dialog motywujący – czyli jak rozmawiać 

z drugim człowiekiem?” , cykl „Spotkanie z konsultantem” dla lekarzy POZ, szkolenie 

„Pierwsza pomoc lekarska dla lekarzy i lekarzy dentystów praktyków”. W styczniu 

2019 roku w ramach Płockiego Projektu Onkologicznego zorganizowano konferencję 

edukacyjną „ Profilaktyka, diagnostyka, wczesne wykrywania raka jelita grubego. 

Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, a w październiku 2019 współorganizowano  

konferencję – Płockie Dni Nefrologii z tematem „Nefro-uro-onkologia. Nowotwory 

układu moczowego – problem interdyscyplinarny” . 

We współpracy z CSIOZ na terenie OIL w Płocku odbyło się 5 szkoleń z zakresu e-

recepty, e-skierowania oraz internetowego konta pacjenta. 

 Klub Lekarza zaproponował spotkania o charakterze kulturalnym m.in. 

- Gala Medali Honorowych w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Małachowskiego w 

Płocku, którą uświetnił koncert  Pawła Wójcika, płockiego barda, pieśniarza i 

kompozytora. 

- kolejna edycja Balu Lekarzy i Prawników w hotelu Tumskim 

- Rajd Świętej Apolonii gromadzący liczną reprezentację, szczególnie lekarzy 

dentystów 

- utrzymywano współpracę z Płockim Towarzystwem Przyjaciół Teatru 

W ramach promocji zdrowia była współorganizacja w Płocku-Sobótce kolejnych 

Mistrzostw Polski w Triathlonie MTB. OIL nagrodziła zwycięzców w kategoriach 

„lekarskich”. 



Podjęto współpracę w propagowaniu idei czytelnictwa w ramach programu „Recepta 

na książkę”. W uroczystościach obchodów jubileuszu 30-lecia odrodzenia samorządu 

lekarskiego w Warszawie brało udział 15 członków OIL Płock. 

  Wykonując zadania organu rejestrowego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej dla indywidualnych i indywidualnych 

specjalistycznych praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych dla rodzajów praktyk 

przewidzianych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 roku, 

stwierdzano poprawę w stosunku do roku poprzedniego, ale nadal wiele nieścisłości 

w zapisach wymagało uzupełnień i korekt o które proszono zgłaszających. 

Odnotowano trend wzrostowy zainteresowania rejestrowaniem praktyk przez lekarzy 

spoza OIL Płock. Niepokojącym jest wzrost liczby indywidualnych praktyk lekarskich  

rejestrowanych w podmiotach leczniczych jako działalność gospodarcza 

wykonujących de facto zadania charakterystyczne dla specjalisty bez potwierdzenia 

kompetencji stosownym egzaminem specjalizacyjnym. Rada zauważa, że wiele  

zakładów leczniczych nie zwraca należytej uwagi na rozszerzające się zjawisko 

świadomego wprowadzania w błąd organu rejestrowego i przyjmującego ofertę 

zgłaszającego się podmiotu leczniczego – indywidualnej praktyki lekarskiej. Rada 

zwróciła uwagę na możliwość świadomego działania niektórych zgłaszających i 

utrzymała kompetencje Prezydium OIL Płock do prowadzenia postępowania 

przywracającego aktualność danych włącznie z prowadzeniem kontroli praktyk, 

zgodnie z przytaczaną ustawą. 

W roku 2019 podjęto i przeprowadzono kontrolę indywidualnej praktyki lekarskiej w 

podmiocie leczniczym. Postępowanie jest kontynuowane w roku 2020. 

    Komisja Stomatologiczna OIL Płock prowadziła systematyczną aktywność 

koordynowaną przez wiceprezes ORL Ewę Szczutowską, w tym zadania edukacyjne 

właściwe dla środowiska stomatologicznego oraz analizy i opiniowanie aktów 

prawnych, dotyczących lekarzy dentystów. 

         Godną najwyższego uznania jest aktywność Komisji Seniorów. Zorganizowano 

13 spotkań w różnej tematyce i konwencji, ale szczególnego podkreślenia wymaga  

jubileuszowe spotkanie z seniorami, którzy ukończyli 90 i więcej lat. W imieniu ORL 

życzenia składała wiceprezes ds. seniorów koleżanka dr Hanna Skwarska-Porowska. 

 Okręgowa Rada Lekarska kontynuowała współpracę z Płockim Towarzystwem 

Lekarskim, Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich, Ogólnopolskim Związkiem 

Zawodowym Lekarzy, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem  
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Wykonanie budżetu OIL Płock za rok 2019    

     

Lp. DZIAŁY DOCHODÓW/PRZYCHODÓW PLAN Wykonanie  

1. Składki członkowskie 760 000,00 771727,00  

2. Refundacja Ministerstwa Zdrowia 35 000,00 48515,00  

3. Refundacja Urzędu Marszałkowskiego 2 800,00 2520,00  

4. 
Odsetki z rachunków bankowych i lokat 

pieniężnych 
1 000,00 

644,63  

5. Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 7 000,00 11901,50  

6. Rejestr podmiotów prowadzących szkolenia 0,00 750,00  

7. Wpływy komisja bioetycznej 0,00   

8. 
Zwrot kosztów postępowania przed 

Okręgowym Sądem Lekarskim 
0,00 

2244,00  

9. 
Zwrot kosztów postępowania przed 

Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej 
0,00 

2,00  

10. Klub Lekarza 35 000,00 43365,00  

11. 
Imprezy na rzecz izb, organizacji, towarzystw z 

udostępnionym subkontem - GL 
0,00 

  

12. Dotacje do szkoleń, granty edukacyjne 0,00 2782,50  

13. Wpływy nienazwane w innych działach 0,00 4999,83  

14 Nadwyżka budżetowa z 2018 r. 97 600,00   

 RAZEM 938 400,00 889451,46  

 

 

Lp. DZIAŁY KOSZTÓW/WYDATKÓW/ROZCHODÓW PLAN 
Wykonanie  

1. Koszty lokalowe 64 800,00 38953,69  

1.01 Koszty zarządu 9 500,00 6928,47  

1.02 
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo 

własności 
 

1085,50  

1.03 Energia cieplna i elektryczna 18 000,00 13335,57  

1.04 Alarm 3 600,00 1894,20  

1.05 Ubezpieczenie lokalu 2 000,00 1700,69  

1.06 Sejf, bezpieczeństwo informatyczne 25 000,00 7098,40  

1.07 Artykuły gospodarczo – przemysłowe 5 000,00 5492,29  

1.08 Opłaty RTV (abonament, telewizja satelitarna) 300,00 245,15  

1.09 Pralnia 1 400,00 1173,42  

2. 
Koszty pracownicze dla organów, komisji , 

pełnomocników i rejestrów 
355 000,00 

330444,06  

2.01 Osobowy fundusz płac, w tym składki ZUS 220 000,00 212699,81  



2.02 
Umowy zlecenia, w tym obsługa prawna dla wszystkich 

organów 
130 000,00 

115032,00  

2.03 Szkolenia dla pracowników 3 000,00 1380,00  

2.04 Podróże służbowe pracowników 2 000,00 1332,25  

3. 
Koszty biurowe dla organów, komisji , pełnomocników i 

rejestrów łącznie: 
30 000,00 

24585,15  

3.01 Opłaty bankowe 3 500,00 3252,25  

3.02 Artykuły biurowe 10 000,00 7675,90  

03.03 Usługi pocztowe 6 000,00 5150,42  

3.04 Telefon stacjonarny i abonament internetowy (2) 7 000,00 7034,39  

3.05 SPOILER (abonament) 1 500,00 1018,44  

3.06 BIP: budowa, serwis, domena 2 000,00 453,75  

4. Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 50 000,00 20357,46  

4.01 
Lekarzy *(w tym projekty interdyscyplinarne i z dziedzin 

nie medycznych) 
12 000,00 

2276,82  

4.02 Lekarzy dentystów 4 000,00 1138,41  

4.03 Nagrody im. Tadeusza Garleja i Dymitra Kolimeczkowa 4 000,00 2000,00  

4.04 Zjazdy-konferencje 30 000,00 14942,23  

5. Okręgowa Rada Lekarska: 171 000,00 85708,58  

5.01 ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 6 000,00 2780,00  

5.02 
Fundusz samopomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów 

(RPL i LD) 
10 000,00 

9437,80  

5.03 Caffelek 30 000,00 18067,13  

5.04 Podróże służbowe (delegacje poza terytorium izby) 10 000,00 4462,80  

5.05 
Fundusz reprezentacyjny: upominki, książki, kalendarze, 

medale, kwiaty… 
5 000,00 

1506,18  

5.06 
Poligrafia i projektowanie graficzne: zaproszenia, plakaty, 

e-banery, wydawnictwa izbowe 
25 000,00 

21716,53  

5.07 Ogłoszenia płatne 2 500,00 1310,58  

5.08 Działalność komisji problemowych OIL Płock 30 000,00 13665,81  

5.09 
Regulaminowa refundacja na rzecz członków komisji 

bioetycznej** 
0,00 

  

5.10 Zwrot kosztów łączności mobilnej 0,00   

5.11 Nagrody w konkursach i zawodach 3 000,00 1074,00  

5.12 
Imprezy na rzecz izb, organizacji z udostępnionym 

subkontem 
0,00 

  

5.13 
Projekty społeczne, PŁOCKI PROJEKT 

ONKOLOGICZNY 
10 000,00 

3000,00  

5.14 FUNDACJA LEKARZE LEKARZOM 1 500,00 1416,00  

5.15 Pozostałe koszty i usługi 8 000,00 7271,75  

5.16 Zwrot utraconych korzyści 30 000,00   

6. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: 12 500,00 9540,11  

6.01 Zwrot utraconych korzyści według uchwały 6 500,00 4900,00  

6.02 Przygotowanie spraw, w tym opinie biegłych 2 500,00 4640,11  

6.03 Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków organu) 1 500,00   

6.04 Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży) 2 000,00   



7. Okręgowy Sąd Lekarski: 10 500,00 5999,27  

7.01 Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków organu) 1 000,00   

7.03 Przygotowanie opinii biegłych 2 500,00   

7.02 Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży) 2 000,00 3899,27  

7.03 Zwrot utraconych korzyści 5 000,00 2100,00  

8. Okręgowa Komisja Rewizyjna 0,00   

9. Okręgowa Komisja Wyborcza 0,00   

10. Klub Lekarza 50 000,00 50007,82  

11. Biuletyn OIL: 44 000,00 29535,92  

11.01 Druk x 4 numery 40 000,00 
26527,41  

11.02 Kolportaż 4 000,00 
3008,51  

12. Odpis składki należnej na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej 114 000,00 
113419,80  

13. Wydatki nienazwane w innych działach 0,00   

14 Rezerwa budżetowa 36 600,00   

 RAZEM KOSZTY/WYDATKI 938 400,00 708551,86  

 Planowana nadwyżka/ deficyt 0,00 180899,60  

     

     

 
Stan środków na rachunkach bankowych na 
31.12.2019 r. 

 
  

     

 Kasa –   424,35    

 Bank – 764 826,24    
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Budżet OIL Płock na rok 2020 

   

Lp. DZIAŁY DOCHODÓW PLAN 

1. Składki członkowskie 760 000,00 

2. Refundacja Ministerstwa Zdrowia 35 000,00 

3. Refundacja Urzędu Marszałkowskiego 2 800,00 

4. Odsetki z rachunków bankowych i lokat pieniężnych 1 000,00 

5. Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 7 000,00 

6. Rejestr podmiotów prowadzących szkolenia 0,00 

7. Wpływy komisja bioetycznej 0,00 

8. Zwrot kosztów postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim 0,00 

9. 

Zwrot kosztów postępowania przed Rzecznikiem Odpowiedzialności 

Zawodowej 0,00 

10. Klub Lekarza 35 000,00 

11. 

Imprezy na rzecz izb, organizacji, towarzystw z udostępnionym 

subkontem  - GL 0,00 

12. Dotacje do szkoleń, granty edukacyjne 0,00 

13. Wpływy nienazwane w innych działach 0,00 

      

  RAZEM 840 800,00 

   
 

    

 Lp. DZIAŁY WYDATKÓW PLAN 

 1. Wydatki lokalowe 64 800,00 

 1.01 Koszty zarządu 10 500,00 

 1.03 Energia cieplna i elektryczna 18 000,00 

 1.04 Alarm 3 600,00 

 1.05 Ubezpieczenie lokalu 2 000,00 

 1.06 Bezpieczeństwo informatyczne 20 000,00 

 1.07 Artykuły  gospodarczo – przemysłowe 8 000,00 

 1.08 Opłaty RTV (abonament, telewizja satelitarna) 300,00 

 1.09 Pralnia 2 400,00 

    

    

 2. Wydatki pracownicze dla organów, komisji , 

pełnomocników i rejestrów 

355 000,00 

 2.01 Osobowy fundusz płac, w tym składki ZUS 220 000,00 

 2.02 Umowy zlecenia, w tym obsługa prawna dla wszystkich 

organów 

130 000,00 

 2.03 Szkolenia dla pracowników 3 000,00 

 2.04 Podróże służbowe pracowników 2 000,00 

    

    



 3. Wydatki biurowe dla organów, komisji , pełnomocników 

i rejestrów łącznie: 

30 000,00 

 3.01 Opłaty bankowe 3 500,00 

 3.02 Artykuły biurowe 10 000,00 

 3.03 Usługi pocztowe 6 000,00 

 3.04 Telefon stacjonarny i abonament internetowy (2) 7 000,00 

 3.05 SPOILER (abonament) 1 500,00 

 3.06 BIP: budowa, serwis, domena 2 000,00 

    

    

 4.  Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 70 000,00 

 4.01 Lekarzy *(w tym projekty interdyscyplinarne i z 

dziedzin nie medycznych) 

12 000,00 

 4.02 Lekarzy dentystów 4 000,00 

 4.03 Nagrody im. Tadeusza Garleja i Dymitra Kolimeczkowa 4 000,00 

 4.04 Zjazdy-konferencje 50 000,00 

    

 5.  Okręgowa Rada Lekarska: 171 000,00 

 5.01 ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 6 000,00 

 5.02 Fundusz samopomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów 

(RPL i LD) 

10 000,00 

 5.03 Caffelek   30 000,00 

 5.04 Podróże służbowe (delegacje poza terytorium izby) 10 000,00 

 5.05 Fundusz reprezentacyjny: upominki, książki, kalendarze, 

medale, kwiaty… 

5 000,00 

 5.06 Poligrafia i projektowanie graficzne: zaproszenia, 

plakaty, e-banery, wydawnictwa izbowe 

25 000,00 

 5.07 Ogłoszenia płatne 2 500,00 

 5.08 Działalność komisji problemowych OIL Płock  30 000,00 

 5.09 Regulaminowa refundacja na rzecz członków komisji 

bioetycznej** 

0,00 

 5.10 Zwrot kosztów łączności mobilnej  0,00 

 5.11 Nagrody w konkursach i zawodach 3 000,00 

 5.12 Imprezy na rzecz izb, organizacji z udostępnionym 

subkontem 

0,00 

 5.13 Projekty społeczne, PŁOCKI PROJEKT 

ONKOLOGICZNY 

10 000,00 

 5.14 FUNDACJA LEKARZE LEKARZOM 1 500,00 

 5.15 Pozostałe koszty i usługi 8 000,00 

 5.16 Zwrot utraconych korzyści/dieety samorządowe 30 000,00 

    

 6. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: 14 500,00 

 6.01 Zwrot utraconych korzyści / diety samorządowe 6 000,00 

 6.02 Przygotowanie spraw, w tym opinie biegłych 5 000,00 

 6.03 Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków organu) 1 500,00 

 6.04 Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży) 2 000,00 

    

    

 7. Okręgowy Sąd Lekarski: 10 500,00 

 7.01 Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków organu) 1 000,00 



 7.03 Przygotowanie opinii biegłych 2 500,00 

 7.02 Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży) 2 000,00 

 7.03 Zwrot utraconych korzyści / diety samorządowe 5 000,00 

    

    

 8. Okręgowa Komisja Rewizyjna 3 000,00 

 8.01 Zwrot utraconych korzyści / diety samorządowe 2000 

 8.02 Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży) 1000 

    

 9. Okręgowa Komisja Wyborcza 2 000,00 

 10. Klub Lekarza 50 000,00 

 11. Biuletyn OIL: 44 000,00 

 11.0

1 

Druk x 4 numery 40 000,00 

 11.0

2 

Kolportaż 4 000,00 

 12. Odpis składki należnej na rzecz Naczelnej Izby 

Lekarskiej 

114 000,00 

 13. Wydatki nienazwane w innych działach 0,00 

    

    

    

  RAZEM WYDATKI 928 800,00 

  Planowana nadwyżka/ deficyt -928 800,00 

    
    

 Deficyt będzie pokryty ze środków własnych, zgromadzonych na 
rachunkach bankowych 

    

 


