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I.PRZYCHODY  

Przychody w roku budżetowym 2016 osiągnęły po raz kolejny rekordowy poziom dochodząc niemal do 9 

milinów złotych i są wyższe od zakładanych o niemal  30%.  Co złożyło się na ten bardzo dobry wynik. O 

tym poniżej: 

 Przychody ze składek członkowskich są wyższe od zakładanych o ponad 20% i stanowią 76% 

całkowitych przychodów Izby.  Ten dobry wynik to przede wszystkim niezła dyscyplina w 

odprowadzaniu składki przez Członków Izby, choć w minionym roku nastąpił lekki spadek w 

terminowości odprowadzania składek, o czym piszę poniżej. Jednak, co cieszy, terminy zaległości 

stale się skracają. Sekcja Windykacji wysłała w minionym roku ponad 3 tys. listów przypominających 

o obowiązku opłacania składki.  Dobry wynik przychodowy ze składek osiągnęliśmy także z powodu 

pozytywnej reakcji sporej grupy Koleżanek i Kolegów na nasze upomnienia o niekiedy wieloletnich 

zaległościach wobec Izby. Pozytywnie reaguje większość z nas, ale też są i tacy, którzy ignorują 

swoje zobowiązania. Szukają usilnie dróg obejścia tego obowiązku i uchylenia się wspierania swego 

samorządu. Wobec takich członków Izby ciągle zmuszeni jesteśmy uruchamiać egzekucyjną formę 

ściągania składki. Jest to zawsze ostateczność poprzedzona wieloma grzecznymi zaproszeniami do 

uregulowania zobowiązań wobec społeczności lekarskiej. Trzeba przyznać, że tę, dla nikogo miłą, 

egzekucyjną formę ściągania należności wdrażamy stosunkowo rzadko ( w 2014 - 89, a w 2015 - 51 

a w 2016 - 57 razy).   

Składki członkowskie wpłacone w 2016 roku stanowiły 96 % składek należnych, (czyli tych, 

jakie  w danym roku budżetowym powinny wpłynąć od członków izby). Składają się na to wpływy ze 

składek bieżących i zaległych. Wpłacono w 2016 roku 79% składek bieżących (tzw. bieżąca 

ściągalność składki). Niestety odnotować trzeba, że niektórzy lekarze regulują je z pewnym, 

mniejszym lub większym opóźnieniem. Stanowi to 19% wartości ogólnie wpłaconych składek w tym 

roku. Niestety w tym roku ten odsetek jest nieco wyższy niż w roku ubiegłym ( 15%). 

Ogólna kwota zaległości składkowych wyniosła na 31 grudnia ponad 1,5 mln złotych, co 

stanowi 23% naliczonych składek. 74 % tej kwoty to zaległości lekarzy, a 26% lekarzy dentystów. 

Wartość długu lekarskiego wobec Izby, rok do roku, utrzymuje się na podobnym poziomie( w 

2016% wzrost 1%). Statystycznie średnia kwota zadłużenia wynosi 334 złote na 1 lekarza ( wzrost o 

79 złotych) i 352 złote na lekarza dentystę ( wzrost o 18 złotych) 

Stwierdzić trzeba, że ok 37% lekarzy ( spadek o 11%) i 40 % lekarzy dentystów ( spadek o 5%) 

posiada jakiś dług wobec izby w regulowaniu bieżących składek.  

 

 Refundacja z Ministerstwa Zdrowia ( budżet państwa) za czynności administracyjne określone w 

ustawie o izbach lekarskich w tym roku wzrosła istotnie ( 452% wartości planowanej). Wynik ten 

związany jest ze znacznie lepszym niż dotychczas pokryciem wydatków kierowanych na mocy 

ustawy na czynności Izby przejęte od administracji państwowej oraz kwota 474 tys. zł przekazana 

przez ministerstwo w wyniku zawartego porozumienia rozwiązującego zaległości z tego tytułu z lat 



poprzednich. Niemniej podkreślić trzeba, że nowe regulacje finansowe w omawianym zakresie nie 

pokrywają w pełni naszych wydatków, ale nie są już w takiej dysproporcji jak poprzednio. 

 Odsetki od lokat – osiągnęliśmy istotnie lepszy wynik od zakładanego ( 364%). Jest to wynik 

wcześniejszego niż opiewała umowa zwrotu pożyczki i należnych odsetek przez Okręgową Izbę 

Lekarską w Toruniu.  Osiąganie przychodów z tytułu lokowania środków na lokatach jest coraz 

trudniejsze i dalekie od zadowolenia. Warunki proponowane przez banki są coraz skromniejsze.   

Staramy się poszukiwać możliwie korzystnych form lokowania naszych pieniędzy, ale wobec sytuacji 

finansowej na rynku finansowym istnieje niewiele możliwości w tym zakresie. Obawiamy się 

lokowania naszych środków w ryzykownych formach oszczędzania. Inwestujemy w ograniczonym 

zakresie jedynie w bezpieczne formy lokowania. 

 

II.WYDATKI 

Wydatki Izby zostały zrealizowane w kwocie nieprzekraczającej 6 mln złotych, co stanowi 87% realizacji 

założeń budżetowych. Ogólnie ocenić trzeba, że dyscyplina wydatków Izby była bardzo dobrze 

przestrzegana, za co muszę wyrazić szczere podziękowania. Skarbnik w nielicznych przypadkach 

interweniował u poszczególnych osób wydatkujących środki finansowe uzyskując satysfakcjonujące 

rozwiązania.  

Główną pozycją wydatków są tzw. koszty rodzajowe, czyli cały szereg wydatków związanych z działalnością 

Izby. 

 Koszty rodzajowe zostały zrealizowane o 15% poniżej zakładanego w planie 2015 roku poziomu i 

zamknęły się w kwocie niemal 3,6 mln złotych (planowano ponad 4,199 mln złotych). Niemal 

połowę tej kwoty pochłaniają koszty zatrudnienia pracowników Izby ( wynagrodzenia, składki ZUS 

itp.). Kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników została zrealizowana na poziomie 86% i 

zamknęła się kwotą sięgającą 1,5 mln złotych ( wartości finansowe podobne jak w roku 2015). 

Wynagrodzenia osób funkcyjnych zostały zrealizowane na poziomie 91%. Wynik ten jest efektem 

zmniejszonych do planowanych wartości wypłat diet dla członków ORL z powodu ich absencji na 

posiedzeniach.  Pozostałe koszty nie wymagają szczególnych komentarzy, a ich szczegółowa 

realizacja została przedstawiona w tabeli. 

 Odpis składki na Naczelną Izbę Lekarską – wynosi 15% kwoty składek poszczególnych izb. Jest on 

obowiązkową daniną płatną miesięcznie.  Wypłaciliśmy z tego tytułu na rzecz NIL kwotę o 3 % 

wyższą od planowej ( wartość około 1 mln złotych). Jest to wynik wyższej niż planowaliśmy 

wartości osiągniętych przychodów ze składek naszej Izby. 

 

 Rozwiązanie rezerwy: - w minionym roku nie zaszły okoliczności powodujące konieczność 

rozwiązania rezerwy budżetowej. Pozostała ona nietknięta. 

 

 Wydatki Komisji Socjalnej zostały wykonane w 88%.  Podkreślić trzeba, że podejmowane przez 

Komisję decyzje są zawsze głęboko przemyślane i nakierowane na istotne życiowo zdarzenia 

lekarzy. 

 

Odnotowania warte są różne aktywności medyczne wspierane lub w całości finansowane przez Izbę. Były 

to następujące wydarzenia: warsztaty dla lekarzy, z prewencji wypalenia zawodowego, Akademia 

Dermatologii, szkolenia z onkologii dla lekarzy rodzinnych, konferencja Medycy dla Afryki, Medyczny Dzień 

Nauki, Piknik na Zdrowie, konferencja Etyka w Medycynie, obchody 60-lecia IFMSA Polska, Operacja 



Trójząb PTS, Światowy Kongres Stomatologiczny. Ogólnie wsparcie tych inicjatyw wyniosło około 100 tys. 

złotych. 

Pozostałe wydatki planowane w budżecie zostały zrealizowane w granicach kwot planowanych, a ich 

kształtowanie się przedstawia załączona tabela. 

Podsumowując realizację planu finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w roku 2016 stwierdzić 

trzeba, że został on zrealizowany z nadwyżką finansową w kwocie 2,875 mln złotych.  

 

Ponadto z pozabudżetowej działalności finansowej Izby wskazać trzeba, że  

 Izba poprzez Komisję Kształcenia Medycznego udzieliła od 2011 roku zapomóg na doskonalenie 

zawodowe lekarzy w wysokości przekraczającej 1,5 mln złotych. Miniony rok to niemal 300 tys. 

złotych.  Zapomogi te nie są oprocentowane i ich walorem jest to, ze mają one 6 miesięczną 

karencję spłaty. Komisja podejmuje decyzje o umorzeniach kwot pożyczki do 50% ich wartości. 

Umorzenia w minionym roku wyniosły 76 tys. złotych  

 Udzielono zapomóg zwrotnych w Komisji Socjalnej z tytułu zdarzeń losowych (nieoprocentowanych) 

lekarzom w wysokości przekraczającej 120 tys. złotych. 

Izba posiada zasoby finansowe w wysokości 11 mln złotych w głównej mierze na lokatach bankowych i w 

udziałach w Funduszu obligacji skarbowych Arka.  

Kończąc kolejny rok finansowy, jako Skarbnik pragnę złożyć serdeczne podziękowania Prezesowi 

Okręgowej Rady lekarskiej Panu Romanowi Budzińskiemu za doskonałą współpracę i zrozumienie w 

niekiedy trudnych decyzjach jakie przychodzi nam podejmować. Mam nadzieję, że ułożony na 2016 rok 

budżet nie utrudnił realizacji zaplanowanych zamierzeń i pozwolił na podnoszenie zaufania lekarzy do Izby. 

Dziękuję Okręgowej Radzie Lekarskiej za cierpliwe znoszenie i zrozumienie moich interwencji (staram się, 

aby było ich niewiele, ale…). Nade wszystko dziękuję Radzie jednak za rozwagę w podejmowaniu decyzji 

finansowych i doskonałą realizację planu finansowego. Dziękuję P.T. Przewodniczącym poszczególnych 

komisji problemowych Izby za bardzo rozważne gospodarowanie przyznanymi w planie ośrodkami 

finansowymi. Jestem przekonany, że zaplanowane środki finansowe pozwoliły na swobodną realizacje 

zamierzeń w Komisjach. Nie mogę w podziękowaniach Skarbnika zapomnieć o moich najbliższych 

współpracownikach z Działu Księgowości Pani Joannie Monkiewicz, Pani Joannie Tomaszewicz i Pani Marii 

Siwik. Serdecznie dziękuję Paniom za wspaniałą, pełną zrozumienia i wzajemnego zaufania współpracę w 

budowaniu dobrej sytuacji finansowej Izby. Dziękuję za wielką cierpliwość i wyrozumiałość podczas 

niemiłych niekiedy rozmów z dłużnikami Izby.  Chciałbym jednak szczególnie wyróżnić doskonałą pracę 

Pani Małgorzaty Kulikowicz – Głównej Księgowej Izby, a w szczególności Jej wielką pracowitość, 

dokładność i stałe poszukiwanie lepszych możliwości w lokowaniu naszych zasobów finansowych. Dziękuję 

za poszukiwanie właściwych form rozliczania wynagrodzeń i wielką ostrożność w podejmowaniu decyzji z 

poszanowaniem nieprostych i ciągle zmieniających się regulacji prawnych. Dziękuję za cierpliwość i za 

poświęcony czas po zakończeniu etatowej pracy podczas naszych dość częstych dyskusji o finansach Izby i 

planach rozwiązań często trudnych spraw. Koniecznie słów kilka muszę skierować do osoby w Izbie 

szczególnej, jaką jest Pani Joanna Dałek. To prawdziwy „Dobry Duch” Izby, który często chłodzi emocje i 

rozgrzewa, gdy nadchodzi zwątpienie czy zmęczenie.  Wszystko to dzieje się tak jakby nic nie robiła, a to się 

dokonuje jakby samo. Dziękuję Joanno. 
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