
Protokół z posiedzenia Komisji ds. lekarzy dentystów OIL w 

Warszawie w dniu 15.01.2014r. 

 

Posiedzenie otworzyła i poprowadziła kol. Marta Klimkowska-Misiak – wiceprezes ORL ds. 

lekarzy dentystów. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji ds. lekarzy dentystów w 

liczbie 21 osób, tj. 84%, co stanowi kworum. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Przyjęto następujący porządek obrad : 

1. powtórzenie procedury wyborczej ze spotkania „śródzjazdowego” : 

a. wybór przewodniczącego komisji, 

b. wybór zastępców przewodniczącego, 

c. wybór sekretarza; 

 2. ustalenie terminów posiedzeń komisji w roku 2014; 

3.ustalenie priorytetów działań komisji w czasie trwania VII kadencji; 

4.powołanie liderów zespołów roboczych komisji np. ds. organizacji szkoleń, kontaktów z 

WUM i towarzystwami naukowymi itp.; 

5.informacje nt. zmian przepisów prawnych dotyczących podatku VAT; 

6.zakończenie posiedzenia. 

ad.1). Dla powtórzenia procedury wyborczej ze spotkania „śródzjazdowego” powołano 

komisję skrutacyjną. Komisja ta ukonstytuowała się następująco: 

kol. Piotr Sobiech - przewodniczący, 

kol. Liliana Piwowarczyk - członek, 

kol. Rafał Flakowski - członek. 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła wybory na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. 

lekarzy dentystów ORL w Warszawie. Zgłoszone zostały następujące kandydatury - kol.kol. 

Marty Klimkowskiej-Misiak i Ryszarda Majkowskiego, którzy wyrazili zgodę na 

kandydowanie. Po przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną tajnym głosowaniu, na 

podstawie protokołu kol. Piotr Sobiech ogłosił wyniki wyborów. Na przewodniczącą Komisji 

ds. lekarzy dentystów wybrano kol. Martę Klimkowską-Misiak. 

Następnie komisja skrutacyjna przeprowadziła kolejne wybory na stanowisko 

wiceprzewodniczących Komisji ds. lekarzy dentystów. Zgłoszone zostały następujące 

kandydatury - kol.kol. Grzegorza Kwitkiewicza, Ryszarda Majkowskiego, Romana 

Olszewskiego, Dariusza Paluszka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Po 



przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną tajnym głosowaniu, na podstawie protokołu kol. 

Piotr Sobiech ogłosił wyniki wyborów. Wiceprzewodniczącymi Komisji ds. lekarzy 

dentystów zostali kol.kol. Grzegorz Kwitkiewicz, Roman Olszewski i Dariusz Paluszek. 

W kolejnym etapie przeprowadzono wybory na stanowisko sekretarza Komisji ds. lekarzy 

dentystów. Zgłoszona została kandydatura kol. Mery Topolskiej-Kotuleckiej, która wyraziła 

zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną tajnym głosowaniu, 

na podstawie protokołu kol. Piotr Sobiech ogłosił wyniki wyborów. Na sekretarza Komisji ds. 

lekarzy dentystów wybrano kol. Mery Topolską-Kotulecką. 

ad.2). Ustalono następujące terminy posiedzeń Komisji ds. lekarzy dentystów w 2014r.: 12 

marca, 14 maja, 13 czerwca (posiedzenie wyjazdowe), 10 września, 5 listopada, 10 grudnia. 

ad.3). Ustalono następujące priorytety działań komisji: 

 - szkolenia dla lekarzy dentystów; 

 - doradztwo prawne - przy okazji ustalania tego punktu odbyła się dyskusja na temat 

wątpliwości natury prawnej z jakimi boryka się lekarz przedsiębiorca i uznano, że izba 

powinna się w ten temat bardziej zaangażować i starać się przybliżać tę problematykę 

lekarzom bardziej, w sposób jak najbardziej zrozumiały. Członkowie komisji  wyrazili 

ubolewanie, że większość lekarzy , w razie zaistnienia takiej konieczności, nie ma możliwości 

skorzystania  z pomocy  zespołów radców prawnych zatrudnionych w OIL w Warszawie; 

 - kwestie odpowiedzialności zawodowej - w dyskusji na ten temat kol. Piotr Sobiech wysunął 

propozycję, że może izba powinna stworzyć pewne standardy, procedury postępowania  w 

określonych sprawach, które są przyczyną coraz większej liczby roszczeń ze strony 

pacjentów, a które nie zawsze wynikają z błędów lekarskich a odszkodowania przyznawane 

przez sądy są nierzadko niewspółmierne do powikłań lub błędów; 

 - integracja środowiska - poruszono problem braku aktualnych danych kontaktowych, 

głównie adresów e-mailowych, które umożliwiają szybkie dotarcie z różnymi informacjami 

do stomatologów zrzeszonych w OIL w Warszawie. Wysunięto też projekt, aby starać się 

zamieszczać jak najwięcej informacji stomatologicznych w ,,Pulsie" co umożliwi ich odbiór 

lekarzom nie posiadającym dostępu do internetu; 

 - poprawa wizerunku lekarzy dentystów. 

ad.4). Zaproponowano utworzenie następujących zespołów roboczych : 

 - zespół ds. szkoleń; 

 - zespół ds. informacji  w ''Pulsie" i na stronie internetowej; 

 - zespół ds. kształcenia przeddyplomowego i ustawicznego; 

 - zespół ds. odpowiedzialności zawodowej; 

 - zespół ds. spraw kontaktów środowiska stomatologicznego. 



Nie wyłoniono liderów ww. zespołów. 

ad.5). Kol. Marta Klimkowska-Misiak poinformowała zebranych o obowiązku wystawiania 

faktur, na żądanie pacjentów, zamiast rachunków, przez osoby fizyczne, które nie są 

płatnikami VAT od dnia 01.01.2014r., na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 

03.12.2013r. 

Kol. Marta Klimkowska-Misiak poinformowała również, że zgodnie z ostatnią nowelizacją 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, NFZ 

zaproponował przedłużenie kontraktów do 30 czerwca 2014r. W dyskusji rozważano 

możliwość zwrócenia się z prośbą do dyrekcji MOW NFZ o przedłużenie kontraktów do 

końca 2014 roku. 

Przewodnicząca komisji zaprosiła także wszystkich lekarzy dentystów na uroczystą Mszę 

Świętą, która odbędzie się 9 lutego 2014r. o godz. 18.00, w dniu św. Apolonii - patronki 

lekarzy stomatologów, w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w 

Warszawie (ul. Przy Agorze 9 ). Po mszy przewidziano spotkanie integracyjne lekarzy 

dentystów. 

ad.6) Zakończono posiedzenie. 

                                                                       sekretarz Komisji ds. lekarzy dentystów 

                                                                       Mery Topolska-Kotulecka 

 


