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Rok 2018 okazał się dla budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku rokiem udanym. 
Przyniósł kolejny raz dodatni wynik finansowy i wzorową dyscyplinę budżetową.  
 
PRZYCHODY 
 

Przychód Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w 2018 roku wyniósł 9,28 mln zł. Był 
on większy o 15% od zakładanego. Największą jego składową były składki członkowskie. 
Stanowiły one 82,6% wszystkich uzyskanych środków.  
 
Składki członkowskie 

Przychody w 2018 roku ze składek członkowskich wyniosły 7 763 500 zł. Były one 
większe od zakładanych o 16%. Nadwyżka wynikła głównie z systematycznych działań 
windykacyjnych. Ustawowy obowiązek opłacania składek członkowskich nie jest realizowany 
przez wszystkich członków naszej Izby w sposób należyty. Jedynie 60% tego zobowiązania  
uiszczana jest terminowo. Pozostałe 40% jest wpłacane z różnym opóźnieniem, często 
sięgającym od kilku miesięcy do nierzadko kilku lat. Sytuacja ta jest niezwykle niebezpieczna 
bo zagraża ona bezpośrednio płynności finansowej i możliwość realizacji celów statutowych 
naszego samorządu. Wysokość zaległości z ostatnich 5 lat na koniec 2018 roku wyniosła 
ponad 1,8 mln zł. Podjęte przez nas działania zaradcze, głównie poprzez sprawną windykację 
zaległości, przynoszą wymierne efekty. Wymagały jednak ogromnego nakładu pracy i 
zaangażowania naszych pracowników oraz wiązały się z dodatkowymi istotnymi obciążeniami 
finansowymi. W samym tylko 2018 roku zostało wysłanych 4725 upomnień w tym 380 tytułów 
wykonawczych. Działania te są kosztochłonne. Bez wątpienia przy bardziej  sumiennym 
opłacaniu składek można by powyższe środki i pracę naszych pracowników wykorzystać do 
bardziej pożytecznych celów.  
 
Przychody pozaskładkowe 
Pozostałe źródła przychodu przyniosły  w 2018 roku 1 616 600 zł. Chciałbym Szanownym 
Koleżankom i Kolegom zwrócić szczególną uwagę na kilka ich składowych:  

• Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku w  2018 roku otrzymała refundację działalności 
ustawowej z budżetu państwa w wysokości 362 932,96 zł. Kwota ta stanowi jedynie 
około 30% realnych kosztów związanych powyższą działalnością. Poziom strat na tej 
działalności ponoszonych przez naszą Izbę w związku z obowiązkami ustawowymi jest 
nie do zaakceptowania i wymaga zdecydowanych działań, włącznie z ponownym  
wstąpieniem na drogę sadową. 

• Dzięki wykorzystaniu różnych instrumentów finansowych udało się w 2018 roku 
uzyskać ponad 188 tys. zł przychodu z tytułu odsetek od ulokowanych środków.  

• Przychody w wynajmu pomieszczeń wyniosły 151 tys. zł  

• Przychody z rejestracji podmiotów kształcenia kolejne 87 tys. zł.  
 
Szczegółowy wykaz wszystkich przychodów przedstawiany jest poniżej w formie tabeli. 
 

 

WYDATKI 
 

Wszystkie wydatki jakie zaplanowano w planie  na 2018 roku oszacowano na 7 549 000  zł. 
W wyniku bardzo dobrej dyscypliny budżetowej i rozsądnego gospodarowania powierzonymi 
środkami rzeczywiste koszty wyniosły 6 689 800 zł co stanowi 89% zakładanej kwoty. 



Wydatki  zostały przekroczone jedynie w dwóch przypadkach.  

• Pierwszy dotyczył organizacji zjazdu sprawozdawczo wyborczego. Ale przekroczenie 
było symboliczne i wyniosło niespełna  4 000 zł. Spowodowane było koniecznością 
zorganizowania  dodatkowego zjazdu i przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

• Drugi przypadek dotyczy większego o 3% od zakładanego odpisu składek na rzecz 
Naczelnej Izby Lekarskiej. Wzrost ten jednak był spowodowany zwiększeniem 
naszego przychodu ze składek członkowskich i jest zjawiskiem pozytywnym.  

 
Wartym odnotowania jest fakt prowadzenia przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku 
finansowego wspierania kształcenia swoich członków. Z każdym rokiem ilość środków 
przeznaczonych na ten cel systematycznie rośnie. W 2018 roku udzielono 
nieoprocentowanych zapomóg na kształcenie w kwocie 643 677,44 zł  Jest to wzrost ponad 
dwukrotny względem 2017 roku. Dokonano również umorzeń na kwotę niespełna 94 000 zł. 
Jest ona również wyższa niż w latach ubiegłych.  
 
Szczegółowy wykaz wszystkich kosztów przedstawiany jest poniżej w formie tabeli. 
 
 
WYNIK FINANSOWY 
  
Po policzeniu przychodów i kosztów plan finansowy w roku 2018 zrealizowany został z 
nadwyżką finansową w kwocie 2,58 mln złotych. 
 

Dobry wynik finansowy w tym roku oraz podobne wyniki w latach ubiegłych pozwalają 
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku na skuteczne realizowanie swoich celów statutowych 
oraz planowanie innych ambitnych przedsięwzięć w tym: budowy centrum edukacyjno-
konferencyjnego, zakupu nowego lokum dla Delegatury w Słupsku oraz otwarcia 
przedstawicielstwa w Chojnicach.  
Chciałbym podkreślić, że twórcą budżetu na rok 2018 był kolega Krzysztof Wójcikiewicz, 
Skarbnik poprzedniej kadencji. Bez jego osobistego wkładu i zaangażowania obecny sukces 
nie byłby możliwy. Chciałbym mu za to szczerze i serdecznie podziękować. Chciałbym 
podziękować również za wsparcie i nieocenioną pomoc, które otrzymywałem od niego 
wielokrotnie. Bardzo dziękuję Krzysztofie.  
Tak dobrego wyniku finansowego nie udałoby się uzyskać również bez sumiennej pracy 
wszystkich pracowników Izby, rozsądnego i odpowiedzialnego gospodarowania powierzonymi 
środkami przez wszystkich przewodniczących komisji problemowych oraz kierowników 
delegatur. Nie byłby on również możliwy bez tak dobrej współpracy z Panem Prezesem 
Okręgowej Rady Lekarskiej  kolegą Dariuszem Kutellą oraz ze wszystkimi członkami Rady. 
Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję.  
Chciałbym na koniec w sposób szczególny podziękować osobom, z którymi współpracowałem 
najściślej: Głównej Księgowej Pani Małgorzacie Kulikowicz, Paniom Marii Siwik, Joannie 
Monkiewicz, Beacie Ługiewicz oraz Pani Dyrektor Paulinie Siedleckiej za ogromne 
zaangażowanie, pełen profesjonalizm, olbrzymią wyrozumiałość oraz stworzenie serdecznej 
atmosfery. Bardzo dziękuję. 
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