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Sprawozdanie
Okrêgowej Komisji Rewizyjnej

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
za rok 2012

W okresie sprawozdawczym Okrêgowa Komisja Rewizyjna pracowa³a
w 11-osobowym sk³adzie. W 2012 r. odby³o siê 12 posiedzeñ plenar-
nych komisji, wszystkie w sk³adzie zapewniaj¹cym kworum.

Na posiedzeniach na bie¿¹co oceniano stan finansów izby, sp³atê za-
ci¹gniêtych kredytów (na podstawie zestawieñ miesiêcznych i kwar-
talnych przygotowywanych przez g³ówn¹ ksiêgow¹ izby p. Helenê
Jemio³).

Informacje uzyskiwano równie¿ od prezesa ORL Mieczys³awa Szatan-
ka, wiceprezesa ORL Krzysztofa Makucha, skarbnika OIL Andrzeja
Sawoniego, dyrektora Biura OIL W³odzimierza Cerañskiego i g³ównej
ksiêgowej Heleny Jemio³, których zapraszano na posiedzenia Okrêgo-
wej Komisji Rewizyjnej.

W 2012 r. Komisja Rewizyjna podjê³a 5 uchwa³:

� Uchwa³a nr OKR-7/2012 Powo³anie audytora wewnêtrznego do kon-
troli finansowej dzia³alno�ci Komisji Bioetycznej przy Okrêgowej Izbie
Lekarskiej w Warszawie;

� Uchwa³a nr OKR-8/2012 Powo³anie Zespo³u OKR ds. kontroli finan-
sowej dzia³alno�ci Komisji Bioetycznej przy Okrêgowej Izbie Lekar-
skiej w Warszawie;

� Uchwa³a nr OKR-9/2012 Powo³anie zespo³u ds. kontroli finansowej
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Okrêgowej Rady Lekarskiej w War-
szawie;

� Uchwa³a nr OKR-10/2012 Powo³anie zespo³u ds. umów cywilnopraw-
nych zawartych w 2012 r. przez Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ w Warszawie;

� Uchwa³a nr OKR-11/2012 Powo³anie bieg³ego do kontroli umów
cywilnoprawnych zawartych w 2012 r. przez Okrêgow¹ Izbê Lekar-
sk¹ w Warszawie.

W zwi¹zku z niepowodzeniem próby przeprowadzenia przez Okrêgo-
w¹ Komisjê Rewizyjn¹ kontroli kosztów osobowych w OIL w Warsza-
wie w latach 2010�2011, Okrêgowa Rada Lekarska, na wniosek Okrê-
gowej Komisji Rewizyjnej, podjê³a decyzjê o przeprowadzeniu audytu
wewnêtrznego w izbie Uchwa³¹ nr 17/R-VI/12 Okrêgowej Rady Lekar-
skiej w Warszawie z 23 marca 2012 r., któr¹ zobowi¹za³a prezesa ORL
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do przeprowadzenia audytu kosztów ponoszonych przez Okrêgow¹
Izbê Lekarsk¹ w Warszawie w roku 2011 na wynagrodzenia i wszel-
kie �wiadczenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych przez Okrê-
gow¹ Izbê Lekarsk¹ w Warszawie na podstawie: umów o pracê, umów
cywilnoprawnych (umowa o dzie³o i umowa zlecenie), innych form
sta³ego i czasowego zatrudnienia, wyp³acanych diet, w tym samorz¹-
dowych oraz wszelkiego rodzaju zwrotu kosztów i ekwiwalentów, ry-
cza³tów samochodowych i telefonicznych, delegacji i innych form
wynagradzania.

3 pa�dziernika 2012 r. prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
przekaza³ OKR sprawozdanie bieg³ego rewidenta z wykonania prze-
gl¹du dokumentacji �ród³owej zawieraj¹cej informacje odno�nie
wszystkich kosztów zwi¹zanych z wynagrodzeniami oraz innymi �wiad-
czeniami poniesionymi przez OIL w Warszawie w roku 2011 na rzecz
pracowników oraz innych osób fizycznych.

Wykonany przegl¹d dokumentacji �ród³owej nie spe³nia standardów
audytu i nie wype³nia tre�ci uchwa³y Okrêgowej Rady Lekarskiej z 23
marca 2012 r.

W zwi¹zku z powy¿szym Okrêgowa Komisja Rewizyjna 9 stycznia 2013 r.,
po zasiêgniêciu opinii bieg³ego audytora, przekaza³a prezesowi opi-
niê, i¿ uchwa³a Okrêgowej Rady Lekarskiej nie zosta³a wykonana.

W odpowiedzi 15 lutego 2013 r. otrzymano pismo od prezesa Okrê-
gowej Rady Lekarskiej, w którym prezes informuje, ¿e �ww. kontrola
nie stanowi³a przeprowadzenia audytu OIL w Warszawie, a dotyczy³a
jedynie kwestii zwi¹zanej z tematem wynagrodzeñ�, mimo ¿e uchwa-
³a nr 17/R-VI/12 zobowi¹zywa³a prezesa Okrêgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie do przeprowadzenia audytu wewnêtrznego kosztów oso-
bowych OIL w Warszawie. W dalszej czê�ci pisma prezes informuje, ¿e
�sprawa dostêpu do informacji, zwi¹zanych z wynagrodzeniem pra-
cowników, by³a ju¿ wielokrotnie wyja�niana i zarówno z pism GIODO,
artyku³ów prasowych w tej sprawie oraz komentarzy wynika szcze-
gólny obowi¹zek pracodawcy ochrony tych danych�.

Ochrona danych osobowych nie mo¿e polegaæ na odmowie ich udo-
stêpniania organom, które � jak Komisja Rewizyjna � s¹ powo³ane do
kontroli wydatków izby, ale na przestrzeganiu procedur zachowania
poufno�ci danych osobowych w trakcie ich udostêpniania.

Uchwa³a nr 11/Z/VI/12 XXXI Okrêgowego Zjazdu Lekarzy z 31 marca
2012 r. w sprawie wspó³pracy Okrêgowej Komisji Rewizyjnej OIL
w Warszawie i Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie jednoznacznie
i kategorycznie zobowi¹zuje Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ w Warszawie do
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sta³ego i niezw³ocznego udostêpniania wszelkiej dokumentacji niezbêd-
nej do realizacji ustawowych zadañ Okrêgowej Komisji Rewizyjnej.

W okresie sprawozdawczym zakoñczono kontrolê finansow¹ dzia³al-
no�ci Komisji Bioetycznej przy Okrêgowej Izbie Lekarskiej w Warsza-
wie. 14 stycznia 2013 r. przekazano prezesowi ORL w Warszawie spra-
wozdanie z kontroli wraz z rekomendacjami.

Obecnie prowadzone s¹ kontrole: finansowa Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz umów cywil-
noprawnych zawartych w 2012 r. przez Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹
w Warszawie.

Przewodnicz¹ca
Okrêgowej Komisji Rewizyjnej

Anna Wilmowska-Pietruszyñska


