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UCHWAŁA Nr 8/2009 

28. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W PŁOCKU  

z dnia 24 października 2009 roku 

w sprawie programu Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku na lata 2009-2013. 

Szósta kadencja korporacji powinna skupić się na solidnej pracy u podstaw, która zapewni 
prestiż, godność i dobrobyt koleżanek i kolegów współtworzących autonomiczny samorząd 
lekarski dwóch zawodów. Bez fundamentów etyczno-moralnych, standardów 
merytorycznych, dostępności do dyskusji, dobrej organizacji i obrony rzeczywistych wartości 
zawodowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenia, działalność polskich izb lekarskich 
stanie pod znakiem zapytania. Stąd nasze cele fundamentalne, które podczas 28. Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy w Płocku uchwalamy: 
 

I.  Wśród spraw dotyczących lekarzy i lekarzy dentystów: 

1. bronić dobrego imienia lekarzy i lekarzy dentystów zwłaszcza tam, gdzie wymaga to 
interwencji w środkach masowego przekazu oraz wsparcia prawnego, 

2. domagać się wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia, jako podstawowego 
warunku podwyższania jakości świadczeń, poprawy sytuacji pracujących w opiece 
zdrowotnej oraz bezpieczeństwa pacjentów, 

3. działać na rzecz reprezentowania przez izbę świadczeniodawców, szczególnie zaś 
indywidualnie i grupowo praktykujących lekarzy i lekarzy dentystów, wobec 
płatników za świadczenia zdrowotne, 

4. działać na rzecz reprezentowania przez izbę lekarzy i lekarzy dentystów 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych, wobec 
pracodawców, 

5. współtworzyć Kartę Praw Lekarza i Lekarza Dentysty, 
6. motywować lekarzy i lekarzy dentystów do dbałości o własne zdrowie, 
7. stwarzać warunki do rozwoju pozazawodowych zainteresowań i pasji;  

II.  Wśród spraw dotyczących etyki zawodowej: 

1. upowszechniać znajomość i praktyczne stosowanie zasad etyki lekarskiej wśród 
lekarzy i lekarzy dentystów, 

2. wspierać pracę organów odpowiedzialności zawodowej, szczególnie w celu poprawy 
sprawności postępowania oraz stałego podwyższania kwalifikacji poprzez regularne 
szkolenia rzeczników i sędziów sądów lekarskich; 

III.  Wśród spraw dotyczących kształcenia podyplomowego: 

1. zabiegać o zapewnienie każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście warunków do 
nieskrępowanego doskonalenia zawodowego, w szczególności specjalizowania się w 
wybranej przez siebie dziedzinie medycyny, 

2. organizować doskonalenie zawodowe; 
3. zacieśniać współpracę z naukowymi towarzystwami lekarskimi, zwłaszcza w zakresie 

szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego;  
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IV.  Wśród spraw dotyczących partnerstwa pokoleń: 

1. otaczać opieką koleżeńską lekarzy seniorów w zakresie, jakiego potrzebują i oczekują, 
2. wspierać młodych członków samorządu szczególnie poprzez popieranie ich dążeń do 

rozwoju zawodowego, pomoc w poszukiwaniu odpowiedniej pracy, interwencje w 
sprawach pracowniczo-zawodowych itp., 

3. pomagać kolegom, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych, a 
także ich rodzinom; 

V. Wśród spraw dotyczących autonomii zawodów medycznych: 
 

1. wprowadzać w życie szeroko pojętą autonomię lekarzy dentystów z zachowaniem 
spraw wspólnych, niezbędnych do funkcjonowania jednolitego samorządu lekarsko-
dentystycznego, 

2. współpracować z innymi korporacjami zawodowymi, związkami zawodowymi i 
organizacjami reprezentującymi pracodawców z poszanowaniem ich prawa do 
głoszenia odrębnych opinii; 

 
VI.  Wśród spraw dotyczących instytucji samorządu lekarskiego w Płocku: 

 
1. porządkować sprawy prawne, regulaminowe i organizacyjne w celu usprawnienia 

obsługi lekarzy i lekarzy dentystów, 
2. podjąć próbę rozszerzenia terytorium izby o nowe rejony wyborcze z północnego 

Mazowsza. 
 
 

Lekarzom i Lekarzom Dentystom, którzy w ciągu dwudziestu lat istnienia 

Okr ęgowej Izby Lekarskiej w Płocku kilkakrotnie bronili  jej suwerenności terytorialnej 

i organizacyjnej, wywalczonej w 1989 roku, podczas wielkich polskich przemian 

społecznych, politycznych i gospodarczych oraz współtworzyli dorobek intelektualny i 

majątkowy środowiska lekarsko-dentystycznego byłego województwa płockiego, 28. 

Okr ęgowy Zjazd Lekarzy w Płocku wyraża najszczersze podziękowanie. 

 

 

 

Sekretarz 28. OZL w Płocku                         Przewodniczący 28. OZL w Płocku 

Katarzyna Urbańska                     Tadeusz Kozubski 

 
 
 


