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Załącznik do UCHWAŁY Nr 1/OZL/VIII/2021 

 

     

REGULAMIN 41. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W PŁOCKU 

 

Regulamin opracowano na podstawie: ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.) oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1842 ze zm.)  

 

§ 1 

 

1.W 41. Okręgowym Zjeździe Lekarzy , zwanym dalej „Zjazdem”, uczestniczą  z głosem 

stanowiącym Delegaci. 

2.Ze względu na obowiązujący stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Zjazd odbywa 

się bez osobistej obecności Delegatów na posiedzeniu plenarnym, poprzez głosowanie w 

trybie obiegowym nad projektami uchwał, przesłanymi Delegatom wraz z zawiadomieniem o 

Zjeździe i instrukcją głosowania, stanowiącą wyciąg z niniejszego regulaminu, na adres ich 

poczty elektronicznej. 

3.Delegaci są zobowiązani niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zawiadomienia wraz z 

załącznikami poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Płocku, zwanej dalej „Izbą”, biuro@oilplock.pl  e-maila zwrotnego o treści „Potwierdzam 

doręczenie zawiadomienia o 41. Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Płocku wraz z projektami 

uchwał i informacją o terminie oddania głosów w przedmiocie tych uchwał”.  

 

§ 2 

 

1.Delegaci uczestniczą w Zjeździe przez głosowanie nad projektami przesłanych im 

projektów uchwał, w związku z wyjątkowością sytuacji bez możliwości dyskusji. 

2.Delegat, by wziąć udział w głosowaniu nad uchwałą, powinien wykonać kolejno 

następujące czynności: 

1/ wydrukować przesłaną kartę do głosowań na poszczególne uchwały, zwaną dalej „kartą” i 

oddać głos przez wskazanie na wydruku za pomocą krzyżyka jednej z opcji: „za”, „przeciw” 

lub „wstrzymuję się” przy każdej z uchwał, w głosowaniu, nad którą chce się uczestniczyć,  

2/ podpisać wydruk karty własnoręcznym podpisem, 

3/ przesłać skan lub zdjęcie wydrukowanej i podpisanej karty, potwierdzającej wzięcie 

udziału w głosowaniu, w jednym z formatów: PDF. JPG. JPEG. GIF. PNG. TIFF. na adres 

poczty elektronicznej Izby  biuro@oilplock.pl  w terminie od godziny 20:00 dnia 20 marca 

2021r. do godziny 14:00 dnia 31 marca 2021r. 

3.Za datę doręczenia karty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, potwierdzającej wzięcie udziału w 

głosowaniu, uważa się datę wysłania e-maila, zawierającego ją w załączeniu.  

4.Głos oddany na daną uchwałę uznaje się za ważny także, jeżeli na karcie,  potwierdzającej  

udział w głosowaniu, przy tej uchwale  nie znajduje się wskazanie żadnej z opcji. 

5.Głos oddany na daną uchwałę jest nieważny wówczas, gdy przy tej uchwale liczba wskazań 

opcji na karcie,  potwierdzającej udział w głosowaniu, jest większa niż jedna, lub 

nieczytelność (nieostrość) skanu lub zdjęcia, uniemożliwia zidentyfikowanie uchwały (lub 

uchwał), której (lub których) dotyczy głosowanie, bądź odczytanie wskazania opcji wybranej 

przez Delegata. 
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6.Brak podpisu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, na karcie do głosowania jest równoznaczny z 

brakiem potwierdzenia wzięcia udziału w głosowaniu nad wszystkimi uchwałami, nawet gdy 

przy poszczególnych uchwałach dokonano wyboru opcji głosowania. 

7.Nieoddanie przez Delegata głosu w trybie i w terminie, określonym w ust. 2 i 3 paragrafu 2, 

na żadną z przesłanych projektów uchwał jest równoznaczny z brakiem obecności Delegata 

na Zjeździe. 

8.W razie, gdy Delegat po potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 w ust. 3, nadeśle więcej niż 

jeden e-mail, zawierający załącznik w postaci karty, za skuteczne wzięcie udziału w 

głosowaniu uważa się ostatni e-mail nadesłany w terminie opisanym w ust. 2 pkt.3, 

zawierający załącznik w postaci karty z podpisem.  

 

§3  

 

1.Zjazd podejmuje uchwały w trybie określonym w § 2 większością głosów. 

2.Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna, jeśli wszyscy Delegaci zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu nad 

uchwałą wzięła udział co najmniej połowa Delegatów na Zjazd. 

3.Zjazd będzie uznany za zdolny  do podjęcia uchwał, jeżeli co najmniej połowa Delegatów w 

terminie określonym w zawiadomieniu o Zjeździe weźmie udział w głosowaniach nad 

uchwałami poprzez przesłanie na wskazany w zawiadomieniu adres mailowy dokumentu 

potwierdzającego udział w głosowaniu, jednakże ważność głosowania nad każdą z uchwał, 

znajdujących się w porządku obrad, będzie ustalana ponadto osobno w odniesieniu do każdej 

uchwały.    

 

§ 4 

 

  Jawność  Zjazdu i głosowania zapewnia się  poprzez udostępnienie na stronie 

internetowej  Izby  zawiadomienia o zwołaniu Zjazdu, projektów uchwał.  Protokół Zjazdu z 

wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami zostanie zamieszczony niezwłocznie 

po zakończeniu Zjazdu. 

 

§ 5 

 

1.Funkcję Przewodniczącego Zjazdu oraz inne obowiązki, które pełnią zwyczajowo komisje 

zjazdowe, pełni podczas Zjazdu Prezes OIL, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2-3 i 5. 

2.Przewodniczący Zjazdu przy wykonywaniu czynności związanych ze Zjazdem korzysta z 

pomocy członków Prezydium ORL. 

3.Prezes OIL jako organ wykonawczy OIL i jako Przewodniczący Zjazdu w szczególności 

czuwa nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, kieruje pracami, związanymi z 

nadawaniem i odbieraniem poczty elektronicznej do i od Delegatów, sprawdza ważność 

mandatów Delegatów, stwierdza, czy Delegaci zostali prawidłowo zawiadomieni o Zjeździe i 

terminie oddania głosów, czy w głosowaniu nad daną uchwałą wzięła udział co najmniej 

połowa Delegatów na Zjazd, oblicza głosy i stwierdza w protokole głosowania wyniki 

głosowania oraz sporządza i podpisuje protokół Zjazdu. 

4.Protokół Zjazdu podpisują ponadto I wiceprezes i sekretarz.  

5.W razie niedającej się usunąć przeszkody, która uniemożliwi Prezesowi OIL pełnienie  

funkcji Przewodniczącego Zjazdu i wykonanie którejkolwiek z wymienionych w ustępie 1 

czynności, zastępuje go I Wiceprezes, a w dalszej kolejności Sekretarz.                         

         

 



§ 6 

 

1.Protokół głosowania sporządza się osobno dla każdej z uchwał przesłanych Delegatom wraz 

z zawiadomieniem i zawiera: 

nazwę i datę Zjazdu, 

imię i nazwisko Przewodniczącego Zjazdu oraz osób przybranych do pomocy przy danym 

głosowaniu, 

liczbę osób uprawnionych do głosowania tj. Delegatów na Zjazd, 

liczbę osób, które zostały zawiadomione o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu, 

liczbę osób, które potwierdziły doręczenie zawiadomienia,   

liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu nad daną uchwałą tj. przesłanych w 

określonym w zawiadomieniu terminie kart, potwierdzających udział w głosowaniu nad daną 

uchwałą w rozumieniu § 2 ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 6 niniejszego regulaminu,  

liczbę głosów ważnych, 

liczbę głosów nieważnych, 

liczbę głosów wstrzymujących się, głosów za i głosów przeciw, 

wynik głosowania, 

podpisy Przewodniczącego zebrania i osób przybranych do pomocy. 

 

2. Protokół Zjazdu zawiera godzinę i datę rozpoczęcia i zakończenia Zjazdu, dane opisane  

w ust. 1 w punktach a-f i punkcie j oraz stwierdza inne okoliczności, które mogą być istotne 

dla przebiegu Zjazdu. Załącznikami do protokołu Zjazdu są wydruki e-maili od Delegatów z 

załącznikami. 

 

§ 7 

 

1.Po upływie terminu oddania głosów, o którym mowa w zawiadomieniu o Zjeździe, Prezes 

OIL w obecności osób wymienionych w §5 ust 2 sporządza listę uprawnionych Delegatów, 

którzy nadesłali e-maile na wskazany w zawiadomieniu adres e-mailowy. W przypadku 

stwierdzenia, że liczba uprawnionych Delegatów, którzy nadesłali e-mail, zawierający kartę, 

potwierdzającą udział w głosowaniu w rozumieniu §2 ust. 2 pkt 3, jest mniejsza niż  połowa 

ogólnej liczby Delegatów, Prezes OIL odstępuje od dalszych czynności i stwierdza w 

osobnym dokumencie, że Zjazd nie odbył się z powodu braku zdolności Zjazdu do 

podejmowania ważnych uchwał, a następnie niezwłocznie przekazuje ten dokument ORL w 

celu podjęcia dalszych decyzji o następnym terminie zjazdu sprawozdawczego oraz publikuje 

na stronie internetowej Izby. 

2.W przypadku stwierdzenia, że liczba uprawnionych Delegatów, którzy nadesłali e-mail, 

zawierający kartę,  potwierdzającą udział w głosowaniu, wynosi co najmniej połowę ogólnej 

liczby Delegatów uprawnionych do głosowania, Prezes OIL stwierdza w protokole Zjazdu 

zdolność Zjazdu do podejmowania ważnych uchwał i przystępuje do dalszych czynności. 

3.W pierwszej kolejności dokonuje się ustalenia wyników głosowania nad uchwałą w 

przedmiocie przyjęcia przez Zjazd niniejszego regulaminu. 

4.W przypadku stwierdzenia, że uchwała została przyjęta, Prezes OIL stwierdza wynik 

głosowania w protokole głosowania i tym samym rozpoczyna pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Zjazdu. 

5.W przypadku stwierdzenia w protokole głosowania, że uchwała nie została przyjęta, Prezes 

OIL odstępuje od dalszych czynności, sporządza protokół głosowania nad tą uchwałą  i 

następnie sporządza protokół Zjazdu, który przekazuje do ORL w celu podjęcia dalszych 

decyzji o następnym terminie zjazdu sprawozdawczego oraz publikuje na stronie internetowej 

Izby. 



6.W dalszej kolejności dokonuje się ustalenia wyników głosowania nad uchwałą w 

przedmiocie przyjęcia porządku obrad.  

7.W przypadku stwierdzenia, że uchwała, o której mowa w ust.6, została przyjęta, 

Przewodniczący Zjazdu stwierdza wynik głosowania w protokole głosowania i przystępuje do 

dalszych czynności. W przypadku zaś stwierdzenia, że uchwała ta nie została przyjęta, 

Przewodniczący Zjazdu odstępuje od dalszych czynności i niezwłocznie sporządza protokół 

głosowania nad tą uchwałą  i następnie sporządza protokół Zjazdu, który przekazuje ORL w 

celu podjęcia dalszych decyzji o następnym terminie zjazdu sprawozdawczego oraz publikuje  

na stronie internetowej Izby.  

8.Niezwłocznie po stwierdzeniu, że uchwała została przyjęta Przewodniczący Zjazdu albo 

inny upoważniony przez niego Delegat podpisuje tę uchwałę. 

9.Po stwierdzeniu wyników głosowania wszystkich uchwał Zjazdu i umieszczeniu ich w 

protokole Zjazdu,  Przewodniczący Zjazdu  uzupełnia protokół o inne okoliczności, o których 

mowa w §6 ust. 2, i stwierdza, że Zjazd został zakończony, a następnie niezwłocznie 

przekazuje protokół zjazdu Naczelnej Radzie Lekarskiej i publikuje na stronie internetowej 

Izby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[41/OZL/VIII/2021] 

Załącznik do UCHWAŁY Nr 2/OZL/VIII/2021 

 

 

41. OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W PŁOCKU 

20 marca 2021 godz.20:00  -  31 marca 2021 godz.14:00 

Tryb obiegowy 

PORZĄDEK  

I.  ODBIÓR PAKIEU DOKUMENTÓW ZJAZDOWYCH - REJESTRACJA 
DELEGATÓW Z POTWIERDZENIEM NADANIA I ODBIORU POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ. 

II. ZAPOZNANIE SIĘ  DELEGATÓW Z DOKUMENTAMI  

III.  ODDANIE GŁOSÓW NA POSZCZEGÓLNE PROJEKTY UCHWAŁ NA 
ZAŁĄCZONEJ KARCIE DO GŁOSOWANIA WG.REGULAMINU ZJAZDU. 

IV. ODBIÓR DOKUMENTÓW ZJAZDOWYCH I PRZELICZENIE GŁOSÓW. 

V. PODSUMOWANIE WYNIKÓW, PRZYGOTOWANIE PROTOKOŁU 
ZJAZDU. 
 
VI.  SPRAWOZDANIE ZJAZDOWE,  PUBLIKACJA PROTOKOŁÓW NA 
STRONIE INTERNETOWEJ OIL PŁOCK. 
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Załącznik do UCHWAŁY Nr 3/OZL/VIII/2021 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 

VIII KADENCJI (1 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2020) 

 

 Okręgowa Rada Lekarska w Płocku w roku 2020 liczyła 16 członków. W 

okresie sprawozdawczym Rada zebrała się 7 razy ( w tym 5 razy on-line) podejmując 

53 uchwały. 

 

Przyjęte uchwały, dotyczyły spraw: 

wsparcia finansowania szczepień dodatkowych członków OIL 

dotacji dla Fundacji Lekarze Lekarzom 

sfinansowania druku materiałów –projekt „Litera i obraz” 

wykreśleń z rejestru podmiotów leczniczych indywidualnych praktyk lekarskich i 

lekarsko-dentystycznych 

wyniku kontroli indywidualnej praktyki lekarskiej 

listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży 

przyznania Medali Honorowych OIL  Płock 

powołania członków komisji konkursowych w podmiotach leczniczych 

rezygnacji z funkcji Pełnomocnika ds. Spraw Zdrowia Lekarzy 

zatwierdzenia działań podejmowanych przez Komisję Seniorów 

zakupów sprzętu umożliwiającego prowadzenie posiedzeń w trybie on-line 

zakupów środków ochrony dla seniorów w początkowej fazie pandemii 

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działając z jej upoważnienia zebrało się na 

posiedzeniach roboczych 24 razy ( w tym 19 razy on-line). Podejmowało uchwały w 

sprawie rejestru praw wykonywania zawodu lekarzy i lekarzy dentystów, organizacji 

kształcenia podyplomowego, rejestru praktyk prywatnych, wpisów punktów 

edukacyjnych, zapomóg. 

  Na wniosek Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu 

Lekarza prezydium przyznało 23 prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza 

dentysty, w tym: 20 praw wykonywania zawodu lekarza i 3 prawa wykonywania 



zawodu lekarza dentysty na czas odbywania stażu podyplomowego, 18 praw 

wykonywania zawodu dla lekarzy, którzy w okresie sprawozdawczym ukończyli staż 

podyplomowy i z wynikiem pozytywnym zdali LEK. 16 lekarzy otrzymało wpis do 

rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w związku z przeniesieniem z innych 

okręgowych izb lekarskich. Z powodu zgonu skreślonych zostało 23 koleżanek i 

kolegów, a z powodu przeniesienia na teren innej izby – 13 osób. W rejestrze OIL w 

Płocku na dzień 31 grudnia 2020 roku zarejestrowanych było : 1103 lekarzy oraz 313 

lekarzy dentystów. Razem izba liczyła 1416 członków. 

 

 W związku z rozwojem pandemii SARS-COV-2 i wprowadzeniem 

rozporządzeń ograniczających możliwość zgromadzeń działalność Komisji 

także była ograniczona. Pomimo tego, Komisja Kształcenia Podyplomowego  

zorganizowała konferencję Młodych Lekarzy „ Przypadkowo w Płocku, czyli pediatria 

na prowincji” wykorzystując platformę ZOOM. Niestety zakładane na rok 2020 

spotkania szkoleniowe dla lekarzy i lekarzy dentystów do zakończenia roku 2020 nie 

mogły się odbywać.  

Utrzymywano kontakt mailowy i video w ramach współpracy z realizującymi projekt 

„Zdrowie dla Płocka” – przedstawicielami Narodowego Instytutu Onkologii i Instytutu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Wykonany został projekt bazy dydaktycznej, 

tematów z zakresu  najczęściej występujących chorób nowotworowych i chorób płuc 

dla lekarzy członków OIL Płock. Przygotowane zostały materiały informacyjne w 

formie drukowanej dla lekarzy i mieszkańców powiatów biorących udział w projekcie. 

 Klub Lekarza z powodu pandemii nie mógł zrealizować swoich planów poza 

balem karnawałowym lekarzy i prawników, który odbył się w Hotelu Tumskim i 

Rajdem Świętej Apolonii. Także zaplanowana na kwiecień uroczystość jubileuszu 30-

lecia Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku nie mogła być zrealizowana, pomimo 

daleko zaawansowanych przygotowań. Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w 

bieżącym roku jesienią. Mamy nadzieję, że dzięki trwającym szczepieniom uda się 

opanować sytuację epidemiczną. Cieszy podjęcie realizacji projektu „Litera i obraz” 

za rok 2020. Dzięki koordynator  projektu, kol. Hannie Woźniak - Kwiatkowskiej oraz 

włączającym się w pracę stworzono kalendarz na rok 2021 zawierający fotografie 

kol. Agaty Stasiak i moskaliki kol. Jarosława Waneckiego.    

Wykonując zadania organu rejestrowego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej dla indywidualnych i indywidualnych 



specjalistycznych praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych dla rodzajów praktyk 

przewidzianych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 roku, 

wpisano do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 69 praktyk: 

93–43; 94–18; 95–3;  96–0;  97–0;  98–4;  99-1. 

Stwierdzano stopniową poprawę i zrozumienie potrzeby aktualizacji wpisów wśród  

lekarzy i lekarzy dentystów, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w 

stosunku do roku poprzedniego. Odnotowano utrzymujący się trend wzrostowy 

zainteresowania rejestrowaniem praktyk przez lekarzy spoza OIL Płock. Rada nadal 

obserwuje zjawisko akceptowania, przez niektóre zakłady lecznicze, braku 

wymaganego prawem wpisu do RPWDL lekarzy, wiążących się formą umowy 

cywilno-prawnej w ramach Indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej 

rejestrowanej w podmiocie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem.  

Komisja Stomatologiczna OIL Płock prowadziła aktywność w przeważającej części 

roku zdalną , koordynowaną przez wiceprezes ORL Ewę Szczutowską. Dokonywała 

opiniowania wniosków o wpis do rejestru praktyk oraz podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe oraz analizy i opiniowanie aktów prawnych, dotyczących 

lekarzy dentystów. 

          Komisja Seniorów z powodu zagrożenia COVID-19, szczególnie znaczącego 

w tej grupie wiekowej, od marca nie organizowała spotkań. Kontakty musiały się 

ograniczyć  do telefonicznych i listownych. Na wniosek Komisji Seniorów podjęto 

uchwałę o wsparciu finansowym lekarzy, którzy ukończyli 90 lat ( w roku 2020). 

 Okręgowa Rada Lekarska utrzymywała kontakt z Płockim Towarzystwem 

Lekarskim, Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich, Ogólnopolskim Związkiem 

Zawodowym Lekarzy, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem 

Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja. ORL w Płocku jednoznacznie występowała z 

apelem o przestrzeganie zasad reżimu epidemiologicznego, aby edukując 

społeczeństwo ograniczać rozwój pandemii i ograniczać zachorowania na COVID-

19.  

W imieniu samorządu lekarskiego OIL Płock w ramach Płockiego Projektu 

Onkologicznego z przedstawicielami Centrum Onkologii w Warszawie ( dziś 

Narodowy Instytut Onkologii ) i Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc współpracę prowadził 

Prezes.  

 Zgodnie ze sprawozdaniem skarbnika plan finansowy Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Płocku w roku 2020 wykonywano zgodnie z potrzebami samorządu 



lekarzy i lekarzy dentystów, członków OIL Płock, statutem OIL Płock i prawem 

skarbowym i uchwałą 40 Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 2020 roku. 

W imieniu własnym i członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku proszę 

delegatów 41.Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku o udzielenie Radzie 

absolutorium. 

 

 

 

 

Prezes 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku 

               Ryszard Mońdziel 
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Załącznik do UCHWAŁY Nr 4/OZL/VIII/2021 

 

 

Sprawozdanie 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku 

za rok 2020 

 

 Na posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej w dniu 26.02.2021r. omówiono 

dokładnie sprawozdanie finansowe za rok 2020. W posiedzeniu uczestniczył zdalnie Skarbnik 

OIL w Płocku. Okręgowa Komisja Rewizyjna poddała analizie obieg dokumentów 

finansowych, egzekwowanie składek członkowskich i poniesione wydatki Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Płocku. Przeanalizowano wydatki poniesione na działalność bieżącą organów 

Izby. Komisja zauważyła zmniejszenie przychodów z tytułu składek członkowskich.  

W związku z pandemią nie było wydatków na szkolenia i aktywność kulturalną.  

OKR docenia pracę Prezesa, Okręgowej Rady Lekarskiej, Skarbnika za zaangażowanie na 

rzecz lekarzy i lekarzy dentystów oraz dbałość o finanse. 

 Okręgowa Komisja Rewizyjna w Płocku przyjęła sprawozdanie finansowe za rok 

2020 i wnosi o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2020r. 

 

      Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

        Lech Paćkowski 
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Załącznik do UCHWAŁY Nr 5/OZL/VIII/2021 

 

 

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Płocku za 2020 rok 

 

W 2020 roku do Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Płocku wpłynęły 22 nowe skargi. Zakończono 27 postępowań, w tym 

zakończono postępowania prowadzone na podstawie skarg, które wpłynęły w poprzednim 

okresie. Rzecznik odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku 10 skarg, 9 

postępowań umorzył, 5 spraw zakończono w inny sposób. Ponadto Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku przekazał 3 wnioski o 

ukaranie do Okręgowego Sądu Lekarskiego. 

Skarżący korzystali z przysługującego im prawa i odwoływali się od postanowienia 

Rzecznika o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub odmowie wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego do Okręgowego Sądu Lekarskiego. W 2020 Okręgowy Sąd Lekarski w  

rozpatrzonych 4 zażaleniach nie uchylił żadnego z postanowień Rzecznika i nie przekazał 

spraw do dalszego prowadzenia. 

 

 

                                                                              Leokadia Pielaszkiewicz-Kobylska 

                                                                        

 

                                                                          Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności  

                                                                                         Zawodowej w Płocku
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Załącznik do UCHWAŁY Nr 6/OZL/VIII/2021 

 

SPRAWOZDANIE 

OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO W PLOCKU 

ZA ROK 2020 r. 

 

Okręgowy Sąd Lekarski w Płocku pracował składzie osobowym: 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego: 

Marek Mądrecki 

 

Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego: 

Andrzej Bielski 

Bożena Załęska – Walczak 

 

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego: 

1.    Tadeusz Kozubski 

2.    Wojciech Panek 

3.    Maria Kowalska 

4.    Katarzyna Rytel 

5.    Dorota Waloch 

6.    Grzegorz Augustyniak 

  

W roku sprawozdawczym wpłynęło do sądu 6 spraw: 

 

• w tym 4 zażalenia na postanowienia Rzecznika oraz 3 wnioski o ukaranie. Odbyło się 

5 wokand sądu, 1 rozprawa główna. 

Posiedzenia sądu oraz wokandy odbywały się najczęściej w środy lub w miarę potrzeb w inne 

dni. Z powodu pandemii Sąd pracował częściowo zdalnie. 

 

W tym roku liczba spraw zakończonych orzeczeniem – 1  skazujące na karę upomnienia, 

prawomocne – sprawa dentystyczna.  

 

W roku sprawozdawczym wniesiono  odwołanie od orzeczenia skazującego OSL w Płocku do 

Naczelnego Sądu Lekarskiego przez obrońcę obwinionego lekarza.   
Lekarza skazano na karę upomnienia  na podst. art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach, co 

stanowi naruszenie art. 53 uoil:(Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności 

zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem 

zawodu lekarza, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”). 

w związku z art. 8 (Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postepowanie diagnostyczne, 

lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas) 

oraz 10 ust. 2 (10 ust.1.Lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe 

przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i 

orzeczniczych. 

(10 ust. 2. Jeżeli zakres tych czynności przewyższa umiejętności lekarza, wówczas winien 

zwrócić się do bardziej kompetentnego kolegi poza nagłymi wypadkami i ciężkimi 

zachorowaniami, gdy zwłoka może zagrażać zdrowiu lub życiu chorego ) 

i art. 20 KEL (20. Lekarz podejmujący się opieki nad chorym powinien starć się zapewnić 

mu ciągłość leczenia, a w razie potrzeby także pomoc innych lekarzy.) 



 chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością). 

Z powodu pandemii część zaplanowanych spraw na 2020r. nie odbyła się w ustalonym 

uprzednio terminie z racji przebywania uczestników czy członków składu sędziowskiego na 

kwarantannach.  

 

Do rozpatrzenia w 2021roku: 

 

Pozostały do rozpatrzenia 2 sprawy na rozprawach głównych w 2021roku w stosunku do 

dwóch lekarzy oraz 2 sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniach jawnych dot. zażaleń na 

postanowienia Rzecznika. 

 

 

    
 Przewodniczący  

Okręgowego Sądu Lekarskiego  

OIL w Płocku 

dr n. med. Marek Mądrecki 
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Załącznik do UCHWAŁY Nr 7/OZL/VIII/2021 

 

 Wykonanie budżetu OIL Płock za rok 2020 

     

Lp. DZIAŁY DOCHODÓW/PRZYCHODÓW PLAN Wyk. 12 m-cy  

1. Składki członkowskie 760 000,00                                 732 805,00      
2. Refundacja Ministerstwa Zdrowia 35 000,00                                    29 212,20      
3. Refundacja Urzędu Marszałkowskiego 2 800,00                                      4 410,00      
4. Odsetki z rachunków bankowych i lokat pieniężnych 1 000,00                                         425,18      
5. Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 7 000,00                                    11 613,00      
6. Rejestr podmiotów prowadzących szkolenia 0                                      1 000,00      
7. Wpływy komisja bioetycznej 0    

8. 
Zwrot kosztów postępowania przed Okręgowym 
Sądem Lekarskim 

0                                      1 803,47     
 

9. 
Zwrot kosztów postępowania przed Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej 

0   
 

10. Klub Lekarza 35 000,00                                    24 570,00      

11. 
Imprezy na rzecz izb, organizacji, towarzystw z 
udostępnionym subkontem - GL 

0   
 

12. Dotacje do szkoleń, granty edukacyjne 0    

13. Wpływy nienazwane w innych działach 0                                         387,38      

  RAZEM 840 800,00                                 806 226,23      

 

     

 Wykonanie budżetu OIL Płock za rok 2020 

    
 

 Lp. 
DZIAŁY 
KOSZTÓW/WYDATKÓW/ROZCHODÓW 

PLAN 
Wykonanie na 

31.12.2020 

 1. Koszty lokalowe 64 800,00                        48 691,67     

 1.1 Koszty zarządu 10 500,00                           5 112,95     

 1.2 
Przekształcenie wieczystego 
użytkowania gruntu w prawo własności   

                   1 085,50     

 1.3 Energia cieplna i elektryczna 18 000,00                        11 886,89     

 1.4 Alarm 3 600,00                           1 832,70     

 1.5 Ubezpieczenie lokalu 2 000,00                           1 648,40     

 1.6 Bezpieczeństwo informatyczne 20 000,00                        21 634,02     

 1.7 Artykuły gospodarczo – przemysłowe 8 000,00                           3 681,76     

 1.8 
Opłaty RTV (abonament, telewizja 
satelitarna) 300 

                             245,15     

 1.9 Pralnia 2 400,00                           1 564,30     

 2. 
Koszty pracownicze dla organów, 
komisji , pełnomocników i rejestrów 355 000,00 

                     308 946,51     



 2.1 
Osobowy fundusz płac, w tym składki 
ZUS 220 000,00 

                     193 914,51     

 2.2 
Umowy zlecenia, w tym obsługa 
prawna dla wszystkich organów 130 000,00 

                     115 032,00     

 2.3 Szkolenia dla pracowników 3 000,00   

 2.4 Podróże służbowe pracowników 2 000,00   

 3. 
Koszty biurowe dla organów, komisji , 
pełnomocników i rejestrów łącznie: 30 000,00 

                       18 810,61     

 3.1 Opłaty bankowe 3 500,00                           3 442,10     

 3.2 Artykuły biurowe 10 000,00                           3 216,81     

 3.3 Usługi pocztowe 6 000,00                           4 314,00     

 3.4 
Telefon stacjonarny i abonament 
internetowy (2) 7 000,00 

                          6 278,21     

 3.5 SPOILER (abonament) 1 500,00                           1 018,44     

 3.6 BIP: budowa, serwis, domena 2 000,00                              541,05     

 4. Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 70 000,00 
                          4 000,00     

 4.1 

Lekarzy *(w tym projekty 
interdyscyplinarne i z dziedzin nie 
medycznych) 12 000,00 

  

 4.2 Lekarzy dentystów 4 000,00   

 4.3 
Nagrody im. Tadeusza Garleja i Dymitra 
Kolimeczkowa 4 000,00 

                          4 000,00     

 4.4 Zjazdy-konferencje 50 000,00   

 5. Okręgowa Rada Lekarska: 171 000,00                        58 257,25     

 5.1 ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 6 000,00   

 5.2 
Fundusz samopomocy dla lekarzy i 
lekarzy dentystów (RPL i LD) 10 000,00 

                          6 571,00     

 5.3 Caffelek  30 000,00                           4 444,30     

 5.4 
Podróże służbowe (delegacje poza 
terytorium izby) 10 000,00 

                          1 033,74     

 5.5 
Fundusz reprezentacyjny: upominki, 
książki, kalendarze, medale, kwiaty… 5 000,00 

                          3 625,02     

 5.6 

Poligrafia i projektowanie graficzne: 
zaproszenia, plakaty, e-banery, 
wydawnictwa izbowe 25 000,00 

                          7 114,87     

 5.7 Ogłoszenia płatne 2 500,00                              492,62     

 5.8 
Działalność komisji problemowych OIL 
Płock  30 000,00 

                          5 368,87     

 5.9 
Regulaminowa refundacja na rzecz 
członków komisji bioetycznej** 0 

  

 5.10 Zwrot kosztów łączności mobilnej  0   

 5.11 Nagrody w konkursach i zawodach 3 000,00   

 5.12 
Imprezy na rzecz izb, organizacji z 
udostępnionym subkontem 0 

  

 5.13 
Projekty społeczne, PŁOCKI PROJEKT 
ONKOLOGICZNY 10 000,00 

  



 5.14 FUNDACJA LEKARZE LEKARZOM 1 500,00                           1 416,00     

 5.15 Pozostałe koszty i usługi 8 000,00                        18 680,83     

 5.16 Zwrot utraconych korzyści 30 000,00                           9 510,00     

 6. 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej: 14 500,00 

                          6 494,32     

 6.1 
Zwrot utraconych korzyści według 
uchwały 6 500,00 

                          5 060,00     

 6.2 
Przygotowanie spraw, w tym opinie 
biegłych 5 000,00 

                          1 434,32     

 6.3 
Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy 
członków organu) 1 500,00 

  

 6.4 
Szkolenia dla członków organu (bez 
kosztów podróży) 2 000,00 

  

 7. Okręgowy Sąd Lekarski: 10 500,00                           3 233,97     

 7.1 
Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy 
członków organu) 1 000,00 

                             733,97     

 7.2 Przygotowanie opinii biegłych 2 500,00   

 7.3 
Szkolenia dla członków organu (bez 
kosztów podróży) 2 000,00 

  

 7.4 Zwrot utraconych korzyści 5 000,00                           2 500,00     

 8. Okręgowa Komisja Rewizyjna 3 000,00                              160,00     

 8.1 Zwrot utraconych korzyści 2 000,00                              160,00     

 8.2 
Szkolenia dla członków organu (bez 
kosztów podróży) 1 000,00 

  

 9. Okręgowa Komisja Wyborcza 2 000,00   

 10. Klub Lekarza 50 000,00                        28 620,00     

 11. Biuletyn OIL: 44 000,00                        10 915,81     

 11.1 Druk x 4 numery 40 000,00                           9 849,84     

 11.2 Kolportaż 4 000,00                           1 065,97     

 12. 
Odpis składki należnej na rzecz 
Naczelnej Izby Lekarskiej 114 000,00 

                     111 890,25     

 13. Wydatki nienazwane w innych działach 0 
  

   RAZEM KOSZTY/WYDATKI 928800                      600 020,39     

   Planowana nadwyżka/ deficyt -88 000,00                         206 205,84     

    
 

    
 

    
 

 Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2020 r. 

    
 

 Kasa –   1 615,80 

 Bank – 962 367,50 
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Załącznik do UCHWAŁY Nr 8/OZL/VIII/2021 

 

   

Budżet OIL Płock na rok 2021 

   

Lp. DZIAŁY DOCHODÓW PLAN 

1. Składki członkowskie 760 000,00 

2. Refundacja Ministerstwa Zdrowia 35 000,00 

3. Refundacja Urzędu Marszałkowskiego 2 800,00 

4. Odsetki z rachunków bankowych i lokat pieniężnych 200,00 

5. Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 7 000,00 

6. Rejestr podmiotów prowadzących szkolenia 0,00 

7. Wpływy komisja bioetycznej 0,00 

8. Zwrot kosztów postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim 0,00 

9. 

Zwrot kosztów postępowania przed Rzecznikiem Odpowiedzialności 

Zawodowej 0,00 

10. Klub Lekarza 0,00 

11. 

Imprezy na rzecz izb, organizacji, towarzystw z udostępnionym 

subkontem  - GL 0,00 

12. Dotacje do szkoleń, granty edukacyjne 0,00 

13. Wpływy nienazwane w innych działach 0,00 

      

  RAZEM 805 000,00 

 

 

   
Lp. DZIAŁY WYDATKÓW PLAN 

1. Wydatki lokalowe 64 800,00 

1.01 Koszty zarządu 10 500,00 

1.03 Energia cieplna i elektryczna 18 000,00 

1.04 Alarm 3 600,00 

1.05 Ubezpieczenie lokalu 2 000,00 

1.06 Bezpieczeństwo informatyczne 20 000,00 

1.07 Artykuły  gospodarczo – przemysłowe 8 000,00 

1.08 Opłaty RTV (abonament, telewizja satelitarna) 300,00 

1.09 Pralnia 2 400,00 

      

      

2. 

Wydatki pracownicze dla organów, komisji , 

pełnomocników i rejestrów 395 000,00 

2.01 Osobowy fundusz płac, w tym składki ZUS 240 000,00 



2.02 

Umowy zlecenia, w tym obsługa prawna dla 

wszystkich organów 150 000,00 

2.03 Szkolenia dla pracowników 3 000,00 

2.04 Podróże służbowe pracowników 2 000,00 

      

      

3. 

Wydatki biurowe dla organów, komisji , 

pełnomocników i rejestrów łącznie: 42 300,00 

3.01 Opłaty bankowe 3 500,00 

3.02 Artykuły biurowe 10 000,00 

3.03 Usługi pocztowe 6 000,00 

3.04 Telefon stacjonarny i abonament internetowy (2) 7 000,00 

3.05 SPOILER (abonament) 1 500,00 

3.06 BIP: budowa, serwis, domena 2 000,00 

3.07 Modernizacja systemu FINN 12 300,00 

      

4.  Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 120 000,00 

4.01 

Lekarzy *(w tym projekty interdyscyplinarne i z 

dziedzin nie medycznych) 12 000,00 

4.02 Lekarzy dentystów 4 000,00 

4.03 

Nagrody im. Tadeusza Garleja i Dymitra 

Kolimeczkowa 4 000,00 

4.04 Zjazdy-konferencje 100 000,00 

      

5.  Okręgowa Rada Lekarska: 160 000,00 

5.01 ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 10 000,00 

5.02 

Fundusz samopomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów 

(RPL i LD) 15 000,00 

5.03 Caffelek   30 000,00 

5.04 Podróże służbowe (delegacje poza terytorium izby) 10 000,00 

5.05 

Fundusz reprezentacyjny: upominki, książki, 

kalendarze, medale, kwiaty… 5 000,00 

5.06 

Poligrafia i projektowanie graficzne: zaproszenia, 

plakaty, e-banery,wydawnictwa izbowe 5 000,00 

5.07 Ogłoszenia płatne 2 500,00 

5.08 Działalność komisji problemowych OIL Płock  30 000,00 

5.09 

Regulaminowa refundacja na rzecz członków komisji 

bioetycznej** 0,00 

5.10 Zwrot kosztów łączności mobilnej  0,00 

5.11 Nagrody w konkursach i zawodach 3 000,00 

5.12 

Imprezy na rzecz izb, organizacji z udostępnionym 

subkontem 0,00 

5.13 

Projekty społeczne, PŁOCKI PROJEKT 

ONKOLOGICZNY 10 000,00 

5.14 FUNDACJA LEKARZE LEKARZOM 1 500,00 

5.15 Pozostałe koszty i usługi 8 000,00 

5.16 Zwrot utraconych korzyści/dieety samorządowe 30 000,00 

      

6. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: 14 500,00 



6.01 Zwrot utraconych korzyści / diety samorządowe 6 000,00 

6.02 Przygotowanie spraw, w tym opinie biegłych 5 000,00 

6.03 

Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków 

organu) 1 500,00 

6.04 Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży) 2 000,00 

      

      

7. Okręgowy Sąd Lekarski: 10 500,00 

7.01 

Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków 

organu) 1 000,00 

7.03 Przygotowanie opinii biegłych 2 500,00 

7.02 Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży) 2 000,00 

7.03 Zwrot utraconych korzyści / diety samorządowe 5 000,00 

      

      

8. Okręgowa Komisja Rewizyjna 3 000,00 

8.01 Zwrot utraconych korzyści / diety samorządowe 2 000,00 

8.02 Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży) 1 000,00 

      

9. Okręgowa Komisja Wyborcza 20 000,00 

10. Klub Lekarza 20 000,00 

11. Biuletyn OIL: 44 000,00 

11.01 Druk x 4 numery 40 000,00 

11.02 Kolportaż 4 000,00 

12. 

Odpis składki należnej na rzecz Naczelnej Izby 

Lekarskiej 114 000,00 

13. Wydatki nienazwane w innych działach   

14. Rezerwa budżetowa (COVID) 46 900,00 

      

      

  RAZEM WYDATKI 1 055 000,00 

  Planowana nadwyżka/ deficyt -250 000,00 

   

   

Deficyt będzie pokryty ze środków własnych, zgromadzonych na 
rachunkach bankowych 

 


