
PROTOKÓŁ Z OBRAD 
31. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W SIERPCU 

24 marca 2012 
 

I. REJESTRACJA DELEGATÓW 8:45 – 10: 00 Lista obiadowa 
II. Zwiedzanie SKANSENU 9:00 – 10:00 
III. Prezentacja programu kształcenia ustawicznego E-learning – w służbie lekarzom – 

Ryszard Majkowski, OIL w Warszawie, koordynator projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską. 

IV. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA 10:00  
1. Otwarcie Zjazdu – prezes Jarosław Wanecki. 
2. Wybór Przewodniczącego, Z- cy Przewodniczącego i Sekretarzy Zjazdu. 

Przewodniczący Zjazdu : Michał Kuriga – Głosowanie Delegatów - jednogłośnie 

Z – cy Przewodniczącego Zjazdu : Jolanta Mroczyńska i Artur Gałecki 

Sekretarze Zjazdu : Joanna Maślankowska i Katarzyna Urbańska 

Głosowanie Delegatów – jednogłośnie. 

3. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu – Uchwała 1/2012 i 2/2012 31 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Sierpcu 
 

4. Wybór Komisji Zjazdowych: Uchwał i Wniosków, Mandatowej i Regulaminowej 
 
Komisja Mandatowa : 

1. Mariusz Motyka 
2. Anna Mazurkiewicz – Blaszka 
3. Grazyna Lesyng – Pawłowska 

Komisja Regulaminowa : 
1. Katarzyna Rytel 
2. Teresa Jaworska – Pioś 
3. Krystyna Nowakowska – Struzik 

 
Głosowanie : 32 delegatów za przyjęciem składu Komisji 

 
Komisja Uchwał i Wniosków : 

1. Ewa Szczutowska 
2. Jan Krzeski 
3. Maria Kowalska 

Głosowanie : 30 delegatów za, 2 wstrzymujące 



Komisja mandatowa potwierdziła obecność 32 delegatów  

V. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA 10.10 

5. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Sprawozdanie w imieniu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
przedstawiła lek. dentysta Leokadia Pielaszkiewicz – Kobylska (załącznik do 
Uchwały nr 6/2012 31 OZL).  

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Płocku. 

Lek. Włodzimierz Nowatorski przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowego 
Sądu lekarskiego w roku 2011, podziękował członkom Sądu Lekarskiego za pracę 
tego organu, krótko przedstawił problematykę spraw prowadzonych przez Sąd 
(załącznik do Uchwały nr 6/2012 31 OZL). 

7. Sprawozdanie Skarbnika OIL z wykonania budżetu (załącznik do Uchwały nr 3/2012 
31 OZJ)  i przedstawienie budżetu 2012 (załącznik do Uchwały nr 4/2012 31 OZL). 

Lek. Marek Mieszkowicz przedstawił realizację budżetu w 2011, podkreślił 
dodatkowe wpływy do budżetu związane z odzyskaniem zaległych składek 
członkowskich lekarzy członków OIL. Niepokojący jest brak wpływów z 
Ministerstwa Zdrowia, czyli refundacji za przekazane czynności administracyjne. 

W przypadku planu budżetu na 2012 rok Skarbnik OIL szczególnie podkreślił 
konieczność dalszej kontroli opłacania składek przez lekarzy, czemu m.in. ma służyć 
założenie indywidualnych kont dla członków OIL. Wzrost kosztów osobowych 
związane jest ze wzrostem składki rentowej do ZUS w 2012 roku. Pod znakiem 
zapytania stoi wysokość refundacji z Ministerstwa Zdrowia, gdyż nadal nie ma 
porozumienia co do wielkości poniesionych kosztów.  

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Płocku (załącznik 
do Uchwały nr 6/2012 31 OZL). 

Lek. dentysta Artur Gałecki odczytał sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, które 
stanowi załącznik do Sprawozdania ze Zjazdu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
podziękował członkom swojej Komisji, członkom Prezydium i pracownikom biura 
OIL za kolejny rok dobrej pracy i współpracy. 

9. Sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku (załącznik do Uchwały 
nr 5/2012 31 OZL ). 

Prezes OIL w Płocku swoje wystąpienie zaczął od sprawy, która budzi wśród lekarzy 
najwięcej emocji w ostatnich miesiącach, a mianowicie od prac nad ustawą 



refundacyjną i zaangażowania członków naszego samorządu (prace w komisji 
negocjacyjnej NIL, listy otwarte do parlamentarzystów regionu płockiego, pacjentów i 
kolegów lekarzy).  

Słowa uznania dla środowiska lekarzy dentystów, którzy bardzo aktywnie szkolą się, 
wspólnie wyjeżdżają, wypoczywają i zwiedzają. 

Bardzo aktywne środowisko lekarzy emerytów wraz z przewodniczącą Komisji Lek. 
Marianną Rybicką spotykało się bardzo często, zarówno w trakcie szkoleń 
stacjonarnych, ale też w  ramach szkoleń wyjazdowych, nawiązało również 
współpracę ze środowiskiem lekarzy emerytów z Torunia.  

Organizacja Pikniku Naukowo- szkoleniowego w Soczewce przyniosła zadowolenie 
(świetna organizacja, znakomita lista prelegentów, wykłady na wysokim poziomie 
naukowym ) i rozczarowanie ( mała frekwencja podczas części naukowej i również 
niezadowalająca w trakcie części piknikowo- rodzinnej). Przychodzi na myśl pytanie 
jakie formy aktywności będą atrakcyjne dla członków samorządu lekarskiego. 

           Specjalne podziękowania dla redaktora Biuletynu Joanny Sokołowskiej, która świetnie 
spisuje się na swoim stanowisku. W 2012 roku zaplanowano i wydano 4 numery 
Biuletynu, które zostały wysoko ocenione zarówno przez Prezydium OIL, naszych 
lekarzy – czytelników, a także członków kolegium redakcyjnego Gazety Lekarskiej. 

Historyczne, bo pierwsze,  połączone posiedzenie Prezydiów Izby warszawskiej i 
płockiej w siedzibie OIL w Warszawie, na którym omówiono zasady współpracy, 
szkolenie stażystów, program e-learning, wspólne inicjatywy szkoleniowe, organizację 
wspólnych obchodów 90 – lecia Warszawsko-Białostockiej Izby Lekarskiej. 

10. Dyskusja nad sprawozdaniami  

Paweł Sobieski – dobry wynik finansowy za rok 2011 dzięki lepszej ściągalności 
składek za lata uprzednie; w planie finansowym na rok 2012 należałoby zaplanować 
wydatek na biegłego rewidenta, który oceni gospodarkę finansową OIL przed zjazdem 
wyborczym w 2013 roku; dobrze ocenił projekt wycofania się Rady Miasta Płocka z 
programu finansowania PET i wykorzystanie tych środków na inne programy 
profilaktyczne. 

Artur Gałecki – w planie finansowym na rok 2012 należałoby zmienić brzmienie 
punktu 14 i wykreślenie słów „ bez potrzeby noweli budżetu”. 

Marek Mieszkowicz – przyjmujemy tę uwagę jako autopoprawkę do planu 
finansowego. 



Marek Mądrecki – sprawa braku przeprowadzania konkursów na stanowiska 
ordynatorów nadal budzi ogromne kontrowersje w środowisku lekarskim; w jaki 
sposób są powoływani przedstawiciele OIL do komisji konkursowych. 

Marek Więcek – wniosek o przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla lekarzy 
emerytów w zakresie współpracy z NFZ, zmian legislacyjnych, zmian w sposobie 
wystawiania recept. 

Michał Kuriga – przedstawił zarys planowanych szkoleń na rok 2012, które zawierają 
tematy zmian w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, podkreślił, ze lekarze 
emeryci zawsze chętnie uczestniczą w projektach szkoleniowych. 

11. Uchwała nr 3/2012  31 OZL w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowego OIL w Płocku za rok 2011 – jednogłośnie. 

12. Uchwała nr 4/2012 31 OZL w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2012, z 
uwzględnieniem autopoprawki – jednogłośnie. 

13. Uchwała nr 5/2012 31 OZL w sprawie udzielenia absolutorium Radzie OIL w Płocku 
- jednogłośnie 

14. Uchwała nr 6/2012 31 OZL  w sprawie przyjęcia sprawozdań pozostałych organów 
OIL w Płocku – jednogłośnie. 

VI. Przerwa kawowa 12:40 – 13.00 

VII. CZĘŚĆ PROGRAMOWA 13.00  

15. Wystąpienia gości 

Marek Jodłowski – członek Prezydium NIL – słowa uznania dla środowiska Płockiej 
OIL za aktywność lekarzy, różnorodność proponowanych inicjatyw. Prośba o aktywne 
uczestnictwo w opiniowaniu aktów prawnych, w proponowanym przez NIL 
harmonogramie prac nad zmianami w tzw. pakiecie ustaw zdrowotnych, a szczególnie 
ustawą refundacyjną. 

Krzysztof Makuch – OIL w Warszawie – w miesiąc po Nadzwyczajnym Zjeździe 
Lekarzy nadal czeka nas ogrom prac związanych z koniecznością nowelizacji aktów 
prawnych w ochronie zdrowia, konieczna jest konsolidacja środowiska lekarskiego i 
wspólne wystąpienie przeciw arogancji władzy, która nie bierze pod uwagę 
argumentów naszego  środowiska. 

W imieniu OIL w Warszawie Krzysztof Makuch wręczył Prezesowi OIL w Płocku 
Jarosławowi Waneckiemu  Medal OIL w Warszawie im. Jerzego Moskwy; złożył 
wszystkim członkom Zjazdu życzenia dalszej owocnej współpracy. 



Jacek Zieleniewski – Prezes PTL w Płocku – jako przedstawiciel naukowego 
środowiska lekarzy płockich zaapelował o szeroką współpracę różnych środowisk 
lekarskich, różnych organizacji. 

16. Dyskusja programowa o ważnych problemach środowiska lekarskiego. 

Jarosław Wanecki – omówił propozycję NIL akcji wypowiadania NFZ umów w 
zakresie przepisów dotyczących kar umownych; akcja zaplanowana została na 
26.04.2012, wnioski o zmianę warunków umowy powinny zostać złożone w OIL , a 
Prezes OIL zostałby upoważniony przez świadczeniodawców do reprezentowania tych 
podmiotów w negocjacjach. Przedstawił List NIL do wszystkich świadczeniodawców 
mających podpisane umowy z NFZ. 

Jarosław Wanecki – krótko przypomniał jak przebiegał protest lekarzy przeciwko 
zapisom ustawy refundacyjnej, a także harmonogram prac zespołu negocjacyjnego 
NIL i MZ. 

Paweł Sobieski – trudno będzie uzyskać jedność wśród świadczeniodawców, gdyż są 
to często przedsiębiorstwa nastawione na zysk, gdzie właścicielem często nie jest 
lekarz, te przedsiębiorstwa nie będą chciały ryzykować bankructwa lub obniżenia 
dochodów. Można zaapelować do lekarzy praktykujących indywidualnie, aby tych 
umów nie podpisywać i dać czas samorządowi lekarskiemu na negocjacje. 

Elżbieta Mazurkiewicz - środowisko dentystów jest zdecydowane wstrzymać się od 
podpisywania umów na refundacje leków w praktykach prywatnych, największe 
różnice budzi problem wypisywania recept pro auctorae i pro familiae. 

Joanna Sokołowska – jako środowisko lekarskie daliśmy się zaskoczyć naszym 
twórczym legislatorom i właściwie bez naszej zgody wprowadzono dla nas bardzo 
niekorzystne zmiany. Musimy mieć znacznie większe wsparcie ze strony prawników, 
abyśmy mogli przewidzieć skutki proponowanych rozwiązań prawnych. 

Mariusz Motyka – należy zintensyfikować działania prowadzące do konsolidacji 
środowiska lekarskiego. 

Marek Więcek – należy dążyć do wzmocnienia roli Izby Lekarskiej, niech to będzie 
monolit, który reprezentuje nasze środowisko zarówno w rozmowach z MZ, ale też 
prezentuje nasze stanowisko przed pacjentami chociażby w trakcie licznych 
konferencji prasowych. Problemem jest też brak zaplecza politycznego, które będzie 
lobbowało na rzecz naszego środowiska i na rzecz pacjentów. 

Machał Kuriga – nasze dotychczasowe rozmowy z MZ i NFZ miały charakter rozmów 
i negocjacji, staraliśmy się przedstawiać swoje argumenty, ale to niestety nie 
przyniosło oczekiwanych efektów, potrzebne sa działania bardziej zdecydowane, stąd 
projekt uchwały. 



17. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków – lek. dentysta Ewa Szczutowska 
przedstawiła projekty Uchwał , które wpłynęły w trakcie Zjazdu. 

Uchwała nr 7/2012 31 OZL w sprawie rekomendacji dla świadczeniodawców – 
jednogłośnie. 

Uchwała nr 8/2012 31 OZL w sprawie zawieszenia delegacji członka  OIL w Płocku 
do udziału w komisjach konkursowych na stanowiska ordynatorskie. 

Po długiej dyskusji nad projektem Ustawy, w trakcie której lekarze przedstawili różne 
punkty widzenia, przeważały jednak głosy o tym , że izby lekarskie nie powinni 
uczestniczyć w fikcyjnym procesie konkursów ordynatorskich, gdzie głos 
merytoryczny środowiska lekarskiego jest niesłyszalny; przeprowadzono głosowanie: 
30 głosów za; 1 głos przeciw; 1 głos wstrzymujący. 

Uchwała nr 9/2012 31 OZL w sprawie zmiany art. 53 ustawy o zawodzie lekarza i 
lekarza dentysty umożliwiające zatrudnianie lekarza/lekarza dentysty w praktyce 
lekarskiej – przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr 10/2012 31 OZL w sprawie powołania biegłego rewidenta celem kontroli 
finansów OIL – 31 głosy za; 1 głos wstrzymujący.  

18. Barbara Kacer – Królowa Seniorów . 

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – medal Pro 
Mazovia Pani Dr Barbarze Kacer wręczył Prezes Jarosław Wanecki. Kwiaty, 
gratulacje, wspólnie odśpiewane „Sto lat…”. 

          19. Zakończenie obrad Zjazdu 

VIII. WSPÓLNY OBIAD 13:30 – 15:00 

 


