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ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI 

• MODERNIZACJA OIL 

 JAKO INSTYTUCJI 

• Zmiana struktury organizacyjnej 

• Nowoczesna baza lokalowa  
i większa pow. parkingowa 

• Biuro Obsługi Lekarza 

• Nowa Polityka Bezpieczeństwa 
Informacji 

• Elektroniczny obieg dokumentów 

• Efektywne, transparentne 
zarządzanie finansami i mieniem 

• Certyfikat ISO 9001:2008 

 

• ZMIANA SPOSOBU KOMUNIKACJI  

 OIL W WARSZAWIE 

• Standaryzacja wizerunkowa 

• Nowa strona internetowa i skrzynka e-mail 

• e-Monitor Lekarski 

• Rozwój kontaktów z WUM 

• Pokoje gościnne 

• ROZSZERZENIE OFERTY 

 SKIEROWANEJ DO LEKARZY 

• Ubezpieczenia OC 

• Bezpłatne porady prawne 

• Bezpłatne kursy i warsztaty 

• Cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe 



JAKO INSTYTUCJI 

MODERNIZACJA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

www.oilwaw.org.pl 



ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 

DOKONANIA 

• Nowe regulaminy biura: Regulamin pracy, 
Regulamin wynagradzania pracowników 
OIL, Regulamin organizacyjny, Regulamin 
ZFŚS, Regulamin wyboru przedstawiciela 
pracowników, Instrukcja kancelaryjna 

• Powołanie Zespołu ds. Obsługi Komisji ORL, 
Pełnomocnika Systemu Zarządzania 
Jakością, Zespołu Wdrożeniowego SZJ  
oraz Zespołu ds. Mediów Elektronicznych 
(obecnie wchodzi w skład Działu Informacji 
Medialnej) 

 

PLANY 

• Stworzenie nowoczesnej 
organizacji, która ma 
służyć lekarzom i lekarzom 
dentystom 
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NOWOCZESNA BAZA LOKALOWA  I WIĘKSZA POW. 
PARKINGOWA 

DOKONANIA 

• Organizacja obsługi administracyjnej organów OIL w jednym miejscu (ul. 
Puławska 18 w Warszawie) 

• Zwiększenie pow. biurowej: rozwiązanie umowy z najemcą  
(Inter Polska), wynajem dodatkowej pow. biurowej 

• Przeniesienie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy  
i Lekarzy Dentystów z ul. Nowogrodzkiej oraz Działu Informacji 
Prasowo-Wydawniczej z ul. Koziej do wyremontowanych pomieszczeń 
przy ul. Puławskiej 

• Przebudowa i powiększenie parkingu 
 

• Modernizacja większości pomieszczeń biurowych (do końca 2016 r.)  
i sal konferencyjnych, m.in. sali wykładowej im. W. Szenajcha 

• Instalacja urządzeń audiowizualnych w salach konferencyjnych 
oraz klimatyzacji 

• Otwarcie pomieszczenia socjalnego dla pracowników Izby  
z wyposażeniem umożliwiającym spożywanie posiłków 

• Przeniesienie Klubu Lekarza do atrakcyjnej siedziby na ul. Koziej  
w Warszawie 

• Nowa siedziba Delegatury Radomskiej OIL w Warszawie 

PLANY 

• Wykorzystanie bazy 
lokalowej do aktywnej 
obsługi lekarzy i lekarzy 
dentystów przez zespół 
urzędniczy Izby 

• Nowa organizacja parkingu 

 

www.oilwaw.org.pl 



SIEDZIBA OIL, UL. PUŁAWSKA 18 W WARSZAWIE 
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PRZEBUDOWA PARKINGU 
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BIURO OBSŁUGI LEKARZA 

www.oilwaw.org.pl 



STANOWISKO KOMPUTEROWE W BOL 
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WYREMONTOWANE WNĘTRZA ODZLiLD 
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WYREMONTOWANE WNĘTRZA ODZLiLD 
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WYREMONTOWANE WNĘTRZA DO WYNAJĘCIA 

www.oilwaw.org.pl 



SALA WYKŁADOWA IM. WŁADYSŁAWA SZENAJCHA 
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SEKRETARIAT PREZESA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 

www.oilwaw.org.pl 



GABINET PREZESA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 

www.oilwaw.org.pl 



WNĘTRZA OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO 

www.oilwaw.org.pl 



WNĘTRZA KANCELARII OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

www.oilwaw.org.pl 



UNOWOCZEŚNIENIE SAL KONFERENCYJNYCH 

www.oilwaw.org.pl 



UNOWOCZEŚNIENIE SAL KONFERENCYJNYCH 
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UNOWOCZEŚNIENIE SAL KONFERENCYJNYCH 
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WYREMONTOWANE WNĘTRZA REDAKCJI „PULS-u” 

www.oilwaw.org.pl 



POKÓJ SOCJALNY DLA PRACOWNIKÓW 

www.oilwaw.org.pl 



CAŁODOBOWA OCHRONA 

www.oilwaw.org.pl 



ODNOWIONA SIEDZIBA DELEGATURY RADOMSKIEJ 

www.oilwaw.org.pl 



ODNOWIONA SIEDZIBA DELEGATURY RADOMSKIEJ 
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ODNOWIONA SIEDZIBA DELEGATURY RADOMSKIEJ 
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BIURO OBSŁUGI LEKARZA 

DOKONANIA 

• Powrót do wydłużonego czasu pracy BOL: 
środa do godz. 17.45 

 

• Doskonalenie otwartego w grudniu 2013 r. 
miejsca obsługi lekarzy i lekarzy dentystów 
• Stworzenie dodatkowego stanowiska 

komputerowego z dostępem do Internetu 
• Wi-Fi dostępne dla każdego w całej OIL 

 

• Serwis informacyjny w BOL zawierający 
wiadomości z aktualnej działalności OIL 

 

PLANY 

• Dłuższy czas pracy Izby 

• Załatwianie wszystkich 
spraw w „jednym okienku” 
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NOWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

DOKONANIA 
• Opracowanie i wdrożenie nowej Polityki 

Bezpieczeństwa Informacji 
• Zwiększenie bezpieczeństwa sieci 

informatycznej Biura  
i pośrednio przetwarzanych w niej danych 
osobowych poprzez wymianę firewalla oraz 
programu antywirusowego 

• Przygotowanie sali do szkoleń informatycznych 
• Wprowadzenie szkoleń z PBI 
• Umożliwienie nadzoru nad dokumentacją 

poprzez stworzenie centralnej bazy 
dokumentów 
 

PLANY 

• Opracowanie strategii 
rozwoju i działania w 
zakresie IT na okres 
kadencji 
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ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW 

DOKONANIA 

• Wdrożenie elektronicznego obiegu 
dokumentów w systemie  
el-Dok 
• Umożliwienie nadzoru nad dokumentacją 

poprzez stworzenie centralnej bazy 
dokumentów 

• Ułatwienie dostępu do wszystkich 
dokumentów, np. umów  
z kontrahentami 

• Poprawa efektywności pracy urzędników 
zatrudnionych w Izbie 

 

PLANY 

• Doskonalenie standardu 
obsługi lekarzy i lekarzy 
dentystów w zakresie 
dostępności informacji, a 
także dostępności narzędzi 
biurowych  
i informatycznych 

• Informatyzacja Izby  

 

www.oilwaw.org.pl 



EFEKTYWNE, TRANSPARENTNE ZARZĄDZANIE 
FINANSAMI I MIENIEM 

DOKONANIA 

• Centralizacja usług świadczonych przez OIL w nowo 
wyremontowanych wnętrzach przy ul. Puławskiej 18 
• Rezygnacja z usług firmy zewnętrznej i powołanie Administratora 

Budynku Okręgowej Izby Lekarskiej  
 

• Modernizacja i zwiększenie funkcjonalności oraz 
reprezentacyjności pomieszczeń biurowych OIL 

 

• Wybór najlepszej oferty, podpisanie umów  
z usługodawcami i bieżąca ocena oraz kontrola jakości 
świadczonych usług:  
• Obsługa IT, sprzątanie biura, całodobowa ochrona przez 7 dni  

w tygodniu, konserwacja systemów alarmowych, instalacji 
elektrycznych i klimatyzacji, wysyłka pocztowa i dostawy 
kurierskie, zamówienia materiałów biurowych i eksploatacyjnych, 
catering, drukarnia, kwiaciarnia, taksówki 

 

PLANY 
• Wybór ofert z rynku 

najbardziej korzystnych dla 
Izby 

• Bieżąca okresowa ocena 
dostawców pod względem 
jakości świadczonych usług 
oraz ceny wpływającej na 
ograniczenia kosztowe (np. 
energia elektryczna, usługi 
teleinformatyczne, dostawcy 
materiałów 
eksploatacyjnych) 

• Ciągły monitoring rynku 
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EFEKTYWNE, TRANSPARENTNE ZARZĄDZANIE 
FINANSAMI I MIENIEM 

DOKONANIA 

• Wprowadzenie płatności kartą płatniczą 

• Ograniczenie kosztów za energię elektryczną o 
ponad 2000 zł miesięcznie 
• Zmiana mocy umownej ze 155 kW na 42 kW (biuro OIL 

wykorzystywało maks. 40 kW) 
• Zmiana dystrybutora energii elektrycznej (umowa 

wchodzi w życie z dniem 1.01.2016 r.) 
 

• Renegocjacja umów z Orange na usługi 
teleinformatyczne 
• Darmowa centrala telefoniczna, którą teraz zajmuje się 

dział IT (poprzednio firma zewnętrzna) 
• Zwiększenie szybkości reakcji w przypadku awarii lub 

potrzeby rekonfiguracji urządzenia  

 

PLANY 
• Wybór ofert z rynku 

najbardziej korzystnych dla 
Izby  

• Bieżąca okresowa ocena 
dostawców pod względem 
jakości świadczonych usług 
oraz ceny wpływającej na 
ograniczenia kosztowe (np. 
energia elektryczna, usługi 
teleinformatyczne, dostawcy 
materiałów 
eksploatacyjnych) 

• Stały monitoring rynku 
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CERTYFIKAT ISO 9001:2008 

DOKONANIA 

• Pomyślne przejście procesu certyfikacji i 
otrzymanie certyfikatu potwierdzającego 
wdrożenie systemu zarządzania zgodnego  
z normą ISO 9001:2008 

• Wzrost świadomości poprawy jakości usług 
świadczonych przez pracowników Izby, a 
tym samym – zadowolenia obsługiwanych 
przez nich lekarzy i lekarzy dentystów 

PLANY 

• Stworzenie systemu 
zarządzania jakością w 
oparciu o ISO 9001:2008 
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OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE 

ZMIANA SPOSOBU KOMUNIKACJI 

www.oilwaw.org.pl 



STANDARYZACJA WIZERUNKOWA WIZUALNA 

DOKONANIA 

• Wprowadzenie Podstawowej Księgi Znaku 
(ang. Brand Book), standaryzującej logo oraz 
zawierającej przykładowe dokumenty  
z jego zastosowaniem 
• papiery firmowe poszczególnych komórek 

organizacyjnych, 
• wizytówki,  
• stopki e-mail,  
• szablony prezentacji PowerPoint,  
• pieczątki,  
• strój,  
• identyfikatory 

 

PLANY 

• Zmiana sposobu 
komunikacji Izby  
z lekarzami, innymi 
organizacjami lekarskimi i 
samorządami 
zawodowymi, 
towarzystwami 
naukowymi, samorządem 
terytorialnym, NFZ, 
urzędem wojewody, 
ministerstwem zdrowia 
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NOWA STRONA INTERNETOWA I SKRZYNKA E-MAIL 
DOKONANIA 

• Powołanie Zespołu ds. Mediów Elektronicznych 
(obecnie wchodzi w skład Działu Informacji Medialnej) 

• Uruchomienie przyjaznej strony internetowej z 
nowoczesną szatą graficzną: www.oilwaw.org.pl 
• Intuicyjna nawigacja i łatwiejszy dostęp do 

poszukiwanych informacji  
• Nowy pasek z aktualnościami, dzięki któremu można 

śledzić ważne komunikaty dotyczące pracy Izby 
• Umieszczenie na stronie internetowej ankiety „Oceń 

jakość obsługi w OIL” 
• Formularz kontaktowy przypisany do adresu e-mail: 

opinia@oilwaw.org.pl 

• Po wprowadzeniu odpowiednich regulacji, 
zagwarantowanie każdemu pracownikowi Izby 
skrzynki pocztowej w domenie Izby 

PLANY 

• Stworzenie portalu internetowego 
redagowanego na bieżąco, w 
którym obok informacji 
medycznej będzie można znaleźć 
świeże informacje  
z Polski i ze świata 

• Monitoring efektów podjętych 
działań w rozwiązywaniu spraw i 
problemów w środowisku 
lekarskim  

• Stworzenie dodatkowych kanałów 
komunikacyjnych między lekarzem  
a OIL, pozwalających zgłosić 
uwagi, propozycje itp. 
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ROZWÓJ KONTAKTÓW Z WUM 

DOKONANIA 
• Podpisanie porozumienia w sprawie organizacji 

praktyk studenckich z Warszawskim 
Uniwersytetem Medycznym, Wydział Nauk o 
Zdrowiu 
• Cel praktyk: zapoznanie studentów z działalnością 

samorządu lekarskiego, z jego funkcją, zadaniami i 
celami 

• Włączenie studentów, z zachowaniem procedur 
PBI, w procesy zachodzące w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych Izby: 
• ODZLiLD,  
• Rejestr i PWZ,  
• Staż podyplomowy,  
• Składki 

PLANY 

• Rozwój kontaktów w 
ramach forum zawodów 
zaufania publicznego – 
utrzymanie i rozwój 
kontaktów z WUM, NFZ, 
Urzędem Marszałkowskim  
i Ministerstwem Zdrowia 
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SKIEROWANEJ DO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 

ROZSZERZENIE OFERTY 

www.oilwaw.org.pl 



UBEZPIECZENIA OC 
DOKONANIA 

• Likwidacja zespołu ds. ubezpieczenia OC lekarzy i 
lekarzy dentystów w ramach reorganizacji pracy biura 
OIL 

• Wprowadzenie ubezpieczenia OC dla lekarzy i lekarzy 
dentystów w ramach opłacanej składki członkowskiej 
• Od 1. czerwca 2015 r. wszyscy lekarze i lekarze dentyści 

zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, którzy 
opłacają składkę członkowską w wysokości 60 zł 
miesięcznie, otrzymują możliwość ubezpieczenia OC w 
ramach tej składki w zakresie ubezpieczenia 
obowiązkowego 

• Od 1. września 2015 r. lekarze i lekarze dentyści, członkowie 
OIL w Warszawie, którzy są zwolnieni z obowiązku 
opłacania składki członkowskiej oraz płacący składkę w 
wysokości 10 zł miesięcznie, mogą przystąpić do programu 
grupowego ubezpieczenia OC, opłacając polisę 
indywidualnie 

PLANY 

• Powrót do koncepcji 
ubezpieczenia  
w składce – część składki 
powinna stanowić bazę 
ubezpieczenia, którą 
będzie można, według 
potrzeb, indywidualnie 
rozszerzać 
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BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 

DOKONANIA 
• Nawiązanie współpracy z zewnętrzną 

kancelarią prawną Dittmajer i Wspólnicy 
• Bezpłatne porady prawne dla lekarzy i lekarzy 

dentystów, członków OIL w Warszawie  
 

• Usprawnienie obsługi prawnej biura OIL 
poprzez nawiązanie współpracy z kancelarią J. 
Nieścior i Z. Wóltański 
• Obsługa prawna biura OIL 

 

• Organizacja bezpłatnych kursów i warsztatów z 
prawa medycznego 

PLANY 

• Obsługa prawna lekarzy: 

• Badanie szczegółowych 
potrzeb 

• Poszerzenie i większe 
otwarcie zespołu radców 
prawnych na współpracę  
z lekarzami 

• Realizacja w praktyce 
hasła: „Masz problem 
prawny, zgłoś się do Izby” 

www.oilwaw.org.pl 



BEZPŁATNE KURSY I WARSZTATY 

DOKONANIA 

• Kursy „Prawo medyczne w praktyce” 

• Akredytowane kursy i warsztaty z umiejętności miękkich: 
• Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy lekarza, 

Warsztaty skutecznych negocjacji, Asertywna komunikacja lekarzy, 
Krótki trening kreatywnego myślenia dla lekarzy i lekarzy 
dentystów, Jak komunikować się z pacjentem – trening 
skutecznego porozumiewania się, Radzenie sobie ze stresem i 
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 
w zawodzie lekarza 

• Otwarta Grupa Wsparcia dla lekarzy i lekarzy dentystów: 
• Pomoc w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, stresem, 

wypaleniem zawodowym, z poczuciem wykorzystania i 
manipulacji, zniechęceniem, blokadą kreatywności i rozwoju 

• Tworzenie katalogu dobrych praktyk do wykorzystania w relacji  
pacjent-lekarz oraz w życiu prywatnym 

• Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, rozwój 
kreatywności, odkrywanie siebie, swoich emocji, poszerzenie 
repertuaru zachowań 

 

PLANY 

• Doradztwo i wsparcie lekarzy 
i lekarzy dentystów w 
codziennej pracy 

• Stworzenie przy wiodącym 
udziale Komisji ds. Młodych 
Lekarzy oferty dla 
środowiska lekarzy młodych, 
których potrzeby i 
oczekiwania przedsięwzięć 
ze strony Izby są inne niż 
starszych grup zawodowych 
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SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

DOKONANIA 
• Ciągłe doskonalenie kadry pracowniczej, która ma rzetelnie 

realizować powierzone zadania, stosując zasady etyki zawodowej: 
• Uruchomienie cyklu szkoleń rozwojowych dla pracowników podnoszących 

ich kwalifikacje zawodowe: Obsługa klienta  
w trudnych sytuacjach, Asertywność, Zarządzanie i organizacja  
czasu pracy 

• Szkolenia współorganizowane w porozumieniu z profesjonalnymi 
instytucjami:  

• Zasady bezpieczeństwa stosowania krwi i jej składników (RCKiK  
w Warszawie), Rozpoznawanie ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu, 
Krótka i poszerzona interwencja w POZ (PARPA) 

• Przygotowanie sali do szkoleń komputerowych 

• Szkolenia informatyczne w zakresie wdrażanego oprogramowania 
• Szkolenia PBI dla nowych pracowników, jak i pozostałych pracowników (w 

zależności od wprowadzonych zmian w ustawodawstwie  
lub incydentów) 

• Szereg spotkań szkoleniowych z obsługi systemu el-Dok 
• Szkolenia z podstawowej obsługi komputera dla emerytowanych lekarzy 

PLANY 

• Prowadzenie szkoleń lekarzy  
we współpracy z 
profesjonalnymi instytucjami 
zewnętrznymi  
i towarzystwami naukowymi 

• Przygotowanie do pracy  
w zmieniającym się środowisku 
informatycznym 

• Szersze wykorzystanie sal 
wykładowych Izby do celów 
szkoleniowych 

• Kontynuowanie i rozwijanie 
działań  
na rzecz lekarzy emerytów 
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POKOJE GOŚCINNE 

DOKONANIA 

• Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie 
udostępniła do użytkowania pokoje 
gościnne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
zrzeszonych w OIL, pozostałych lekarzy i 
lekarzy dentystów oraz innych osób 

 

• Przygotowane jedno- i dwuosobowe pokoje 
gościnne obsługiwane są przez Fundację 
Lekarską „Pro Seniore” 

PLANY 

• Udostępnienie pokojów 
gościnnych OIL dla lekarzy i 
lekarzy dentystów 
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POKOJE GOŚCINNE 

www.oilwaw.org.pl 



PODSUMOWANIE 

• REMONT  
I MODERNIZACJA 
WNĘTRZ 

• STWORZENIE 
CENTRALNEGO 
REPOZYTORIUM 
DOKUMENTÓW 

• RENEGOCJACJA 
UMÓW 

• NOWA PBI 

• ISO 9001:2008 

 

 

 

• POPRAWA WIZERUNKU 
OKRĘGOWEJ IZBY 
LEKARSKIEJ W WARSZAWIE 

• STWORZENIE NOWYCH 
KANAŁÓW 
KOMUNIKACYJNYCH 

• NAWIĄZANIE I 
WZMOCNIENIE 
KONTAKTÓW 
ZAWODOWYCH 

• POKOJE GOŚCINNE 

• WIĘKSZE 
WYKORZYSTANIE 
DOPOSAŻONYCH SAL 
WYKŁADOWYCH 

• SZKOLENIA, KURSY I 
WARSZTATY 

• DORADZTWO PRAWNE  
I UBEZPIECZENIOWE 

• OTWARTA GRUPA 
WSPARCIA 

 



KONTAKT 
• Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie  

 im. prof. Jana Nielubowicza 

 ul. Puławska 18 

 02-512 Warszawa 

 

• Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 

 Andrzej Sawoni 

 tel. (22) 542 83 40 

 

• Recepcja/informacja 

 tel. (22) 542 83 48 

 

• Dyrektor Biura 

 Zbigniew Gałązka 

 

• Sekretariat: tel. (22) 542 83 40, 42 

 biuro@oilwaw.org.pl 
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