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SPRAWOZDANIE ROCZNE 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 

VI KADENCJI (1 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2011) 
 

 Piętnastoosobowa Okręgowa Rada Lekarska w Płocku zebrała się w okresie 

sprawozdawczym  5 razy ( w tym  po jednym razie w rejonach wyborczych Sierpca, 

Gostynina i Łęczycy) podejmując 40 uchwał w sprawie: 

1. umowy ubezpieczenia grupowego OC z PZU SA, w tak zwanym pakiecie 

startowym , która na rok 2012 po raz pierwszy nie została sfinalizowana ze 

względu na brak zgody centrali ubezpieczyciela, w związku ze zmianą 

przepisów;  

2. wprowadzenia opłat za korzystanie z systemu powiadamiania SPOILER przez 

firmy zewnętrzne, 

3. przyznania Złotych Medali Honorowych (16), w sumie mamy już 165 laureatów 

tego jedynego izbowego odznaczenia, 

4. przyznania nagrody imienia Tadeusza Garleja,  

5. przyznania nagrody imienia Dymitra Kolimeczkowa; 

6. organizacji szkoleń przez Komisję Kształcenia i Komisję Stomatologiczną; 

7. rozliczania kosztów zadań przejętych od administracji państwowej; 

8. rozliczenia finansowego ORzOZ za rok 2011; 

9. powołania członków Komisji Bioetycznej IV kadencji na lata 2012-2015; 

10. rozliczenia finansowego Komisji Bioetycznej za rok 2011; 

11. ustalenia kosztów Komisji Bioetycznej przy OIL w Płocku za wydawanie opinii 

oraz zwrotu utraconych wynagrodzeń dla członków Komisji 2012-2015; 

12. nowelizacji regulaminu Komisji Bioetycznej; 

13. prowizorium planu finansowego na rok 2012; 

14. wprowadzenia ustawy refundacyjnej; 

15. darowizny na odnowę pomnika doktora Juliana Kurowskiego; 

16. wprowadzenia indywidualnych kont składek;  

17. upoważnienia Prezesa i Sekretarza ORL w Płocku do wydawania zarządzeń i 

dokonywania wpisów do rejestru lekarskich i lekarsko-dentystycznych praktyk 

zawodowych; 



18. przyznania Złotego Medalu Honorowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku 

profesorowi Jerzemu Woy-Wojciechowskiemu; 

19. zgłoszenia kandydata do udziału w Zespole ds. realizacji Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie 

mazowieckim; 

20. zgłoszenia kandydatur do Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych; 

21. przystąpienia do platformy edukacyjnej e-learning na terenie województwa 

mazowieckiego.  

22. finansowania materiałów dydaktycznych lekarzom i lekarzom dentystom – 

stażystom;  

23. koordynowania szkoleń na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku (infoil); 

24. jubileuszu 90–lecia izby białostocko – warszawskiej; 

25. powołania pełnomocnika ds. lekarzy – świadczeniodawców; 

26. powołania pełnomocnika Młodych Lekarzy; 

27. rozwiązania komisji ds. stażystów, rezydentów i specjalizantów oraz ds. 

lecznictwa otwartego; 

28. powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów ; 

29. wprowadzenia planu naprawczego w zakresie księgowości i finansów izby; 

30. postępowania egzekucyjnego w administracji; 

31. przystąpienia do Mazowieckiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego 

32. regulacji współpracy między organami izby w zakresie realizacji działów 

wpływów i wydatków w roku 2011 i latach następnych; 

33. wprowadzenia jednolitego regulaminu wewnętrznego dla komisji 

problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku; 

34. organizacji pikniku rodzinnego i konferencji naukowo szkoleniowej w 

Soczewce w dniu 18 czerwca 2011 roku; 

35. powołania przewodniczącego komisji ds. rejestru lekarzy i lekarzy dentystów; 

36. odwołania z funkcji współprzewodniczących komisji ds. rejestru lekarzy i 

lekarzy dentystów. 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działając z jej upoważnienia zebrało 

się na posiedzeniach roboczych 27 razy. Większość podejmowanych spraw 

dotyczyło bieżącego rozpatrywania wniosków z zakresu praktyk prywatnych (od 

momentu wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej decyzja rejestrowa znajduje 

się w kompetencji Prezesa, który wydaje odpowiednie zarządzenia), rejestru praw 



wykonywania zawodu lekarzy i lekarzy dentystów oraz zapomóg. Nadal trwały prace 

nad zaliczaniem punktów edukacyjnych, które systematycznie były odnotowywane i 

w porozumieniu z lekarzami wpisywane do indeksów i praw wykonywania zawodu. 

Niestety statystyka dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji za dwa pierwsze 

okresy rozliczeniowe oceniane łącznie nie uległa znaczącej poprawie. 

 Na wniosek Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza 

prezydium przyznało 28 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. W 

związku z tym wydano: 8 ograniczonych praw wykonywania zawodu lekarza i 2 

ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, 15 praw wykonywania 

zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w okresie sprawozdawczym ukończyli 

staż podyplomowy i z wynikiem pozytywnym zdali LEP lub LDEP (w tym 1 dla 

lekarza cudzoziemca), 3 o ponowne przyznanie PWZ (w tym 2 lekarzy 

cudzoziemców), 10 lekarzy (w tym 1 lekarz cudzoziemiec) i 5 lekarzy dentystów 

otrzymało wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w związku z 

przeniesieniem z innych okręgowych izb lekarskich. Z powodu zgonu skreślonych 

zostało 12 koleżanek i kolegów a z powodu przeniesienia na teren innej izby – 9 

osób. W rejestrze OIL w Płocku zarejestrowanych było na dzień 31 grudnia 2011 

roku: 1055 lekarzy oraz 325 lekarzy dentystów. Razem 1380 członków.  

 Nowym wyzwaniem stało się opracowanie zasad wydania zaświadczeń o 

praktykach prywatnych (w tym nowej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego) zgodnym z ustawą o działalności leczniczej, w związku z którą 

cały czas ulega zmianie rejestr praktyk, akceptacji do nich dokumentów a docelowo 

prowadzenie rejestru odbywać się będzie jedynie w formie elektronicznej. 

 Wśród rozmówców Prezesa znaleźli się między innymi: minister Bartosz 

Arłukowicz, podsekretarz stanu Andrzej Włodarczykiem, Maciej Hamankiewicz – 

Prezes NRL, prezesi izb okręgowych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej Jolanta Orłowska – Heitzman, biskup Piotr Libera, prezesi Sądu 

Okręgowego w Płocku – Małgorzata Michalska i Jarosław Pejta, Marszałek 

Mazowsza Adam Struzik, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, Piotr Zgorzelski – 

starosta i poseł płocki; starosta kutnowski, radni Płocka i Kutna, dyrektorzy szpitali, 

kolejne przewodniczące izby pielęgniarek i położnych Mariola Głowacka i Elżbieta 

Pleczyńska, Ryszard Ziomkowski – szef orzeczników Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w Płocku, prezes UPPL Marek Pawlikowski, wiceprezes NRL ds. 

stomatologii Anna Lella, Bożena Pietrzykowska – szefowa ośrodka współpracy z 



polonią medyczną, przewodniczący komisji organizacyjnej NIL Ładysław Nekanda – 

Trepka, przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej Paweł Susłowski, Krzysztof 

Makuch, Waldemar Grabowski (Łódź), senator Michał Boszko, wojewoda mazowiecki 

Jacek Kozłowski, kurator oświaty Katarzyna Góralska, kierownik delegatury płockiej 

NFZ Alicja Kijek, wiceprezydent Roman Siemiątkowski; dyrektorzy instytucji kultury i 

sztuki; szefowie i zarządy towarzystw: m.in. Marek Świtalski i Jerzy Skarżyński. 

 Rozstrzygnięcia w wielu sprawach zapadały podczas posiedzeń komisji 

problemowych, pracujących na rzecz Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku. Wśród 

nich najbardziej aktywna jest praca Komisji kształcenia podyplomowego, która 

zorganizowała lub firmowała 25 szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, także o 

charakterze prawnym, ekonomicznym i interdyscyplinarnym. Bardzo dobrze w tym 

zakresie działa także komisja stomatologiczna (14 różnych form kształcenia), która 

organizuje systematycznie panele dyskusyjne w ramach tzw. szkoleń wewnętrznych. 

5 spośród szkoleń dotowanych było z Ośrodka Kształcenia Lekarzy NIL a 

konferencja o zaburzeniach zatorowo-zakrzepowych, podczas pikniku naukowo-

rodzinnego, sfinansowana została w całości przez firmy farmaceutyczne. Izba 

przystąpiła do projektu e – learningowego na terenie województwa mazowieckiego. 

 Bardzo zadawalająca jest aktywność Komisji Lekarzy Seniorów (chociaż 

martwi spadająca frekwencja podczas spotkań), która spotyka się nie tylko 

towarzysko, podczas wycieczek i imprez świątecznych, ale zawsze urozmaica 

posiedzenia różnorodnymi wykładami. Zgodnie z tradycją odbył się trzeci już 

Sylwester Seniorów – tym razem w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej oraz 

wymienione zostały doświadczenia z lekarzami seniorami z Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Toruniu (wizyta i rewizyta była relacjonowana na łamach Gazety 

Lekarskiej). Dzięki uprzejmości senatora Michała Boszko – członkowie komisji 

zwiedzili parlament. Po raz pierwszy z inicjatywy komisji izba przygotowała paczki 

świąteczne dla koleżanek i kolegów, którzy nie mogą się poruszać, a których 

odwiedzili w domach nasi seniorzy. 

 Wiele komisji nie pracuje jak należy, także z powodu niewłaściwego ich 

umocowania lub zbędnych procedur, które muszą wypełniać. Stąd stopniowa 

likwidacja komisji na rzecz pełnomocników, których decyzje najczęściej wymagają 

akceptacji Rady lub prezydium, albo zakres ich pracy uregulowany jest na podstawie 

uchwał, regulaminów i budżetu. W takiej formule zaczął w tym roku pracować 



pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, pełnomocnik Młodych Lekarzy 

oraz pełnomocnik ds. lekarzy-świadczeniodawców. 

 Bardzo dobrze układa się współpraca z Okręgowym Rzecznikiem 

Odpowiedzialności Zawodowej, chociaż po raz kolejny potrzebna była zmiana 

pracownika zajmującego się tą trudną działką naszej działalności. 

 Przewodniczący Sądu, zastępca Rzecznika oraz prezes reprezentowali izbę 

podczas wspólnego konwentu w Boszkowie k/Poznania. Pozwoliło to na wymianę 

wielu informacji i poprawę współpracy między organami. 

 W minionym roku ukazały się cztery wydania Biuletynu. Pismo ma pełną 

swobodę działania. Reprezentowani jesteśmy także na łamach Gazety Lekarskiej. 

 Klub Lekarza zasypywał nas SMS-ami proponującymi wiele atrakcji o 

charakterze kulturalno – rozrywkowym. Należały do nich: VII Gala Medali 

Honorowych w Teatrze Płockim wraz ze spektaklem „Wydmuszka”, Jubileuszowa X 

Choinka Lekarska w kinie trójwymiarowym,  VI Bal Lekarza, Wypominki i Zaduszki 

Lekarskie poświęcone „Wszystkim świętym chorób i lekarzy”. Dodatkowo udało się 

zorganizować: II Dzień Dziecka w Helenowie k/Łęczycy, IV Rajd Świętej Apolonii, 

Mikołajki dla dzieci i młodzieży w Łęczycy, Mikołajki stomatologiczne. Oryginalnym 

projektem był panel naukowo – artystyczny „Historia choroby w sztuce”. Klub 

negocjował okazjonalne zniżki biletów teatralnych i kontynuował zniżki w kinach 

Przedwiośnie i Helios oraz w Łakomy Dance Studio na podstawie pieczątki 

lekarskiej. Organizowano ponadto wyjazdy do teatrów warszawskich: na Galę Ars 

Medici w Teatrze Roma, spektakl Mewa w Teatrze Narodowym, Piosenki Brassensa i 

monodram Andrzeja Seweryna Szekspir forever w Teatrze Polskim. 

 Okręgowa Izba Lekarska kontynuowała długofalową współpracę z 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku (przeprowadziliśmy kilka wykładów kierowanych do 

seniorów w ramach projektu „Zdrowa Seniorka”). Utrzymujemy dobre kontakty z 

Płockim Towarzystwem Lekarskim, Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich, 

które obchodziło jubileusz 15-lecia i związane jest z wieloma przedsięwzięciami izby 

oraz Unią Polskich Pisarzy Lekarzy. Przeprowadziliśmy także społeczny projekt 

prozdrowotny dla mieszkańców miasta „Dzieciom! Na zdrowie!” w Galerii Handlowej 

WISŁA. Izba objęła patronatem VI Dni Onkologiczne w Gostyninie. Nie udało się 

wdrożyć w życie wspólnego projektu edukacyjnego z Kuratorium oświaty o „Systemie 

ochrony zdrowia w Polsce”, głownie z powodu braku podpisu Minister Zdrowia Ewy 

Kopacz, która ustnie wyraziła zgodę na przeprowadzenie programu.  



 OIL zapraszana była do współudziału w projektach organizowanych przez 

osoby prywatne lub instytucje. Stąd nasze wsparcie akcji Ratujmy Płockie Powązki, 

dzięki której odnowiony zostanie pomnik doktora Juliana Kurowskiego oraz w 

przyszłości małżeństwa Dąbrowskich. Wzięliśmy po raz drugi udział konkursie 

Gazety Wyborczej „Klasówka z Płocka”. Drugi raz z rzędu opiniowaliśmy projekty 

profilaktyczne organizowane przez Urząd Miasta Płocka, a dzięki staraniom izby 

został wprowadzony program szczepień przeciw pneumokokom u dzieci 2-letnich. 

Izba uczestniczyła również w tworzeniu zespołu ds. ochrony zdrowia psychicznego 

przy prezydencie Płocka. Przedstawiciele izby brali udział w posiedzeniach komisji 

konkursowych programów miejskich oraz pielęgniarskich i ordynatorskich. W 

przypadku ostatnich przedstawiciele samorządu stoczyli batalię o uznanie ważności 

konkursów z dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Potrzebne były 

dodatkowe opinie prawne, które przygotował między innymi Zespół Radców 

Prawnych NIL. Toczy się nadal dyskusja o potrzebie przeprowadzenia konkursów 

ordynatorskich w Szpitalu świętej Trójcy w Płocku. 

 Prezydent Miasta Płocka zaprosił nas do debaty budżetowej, podczas której 

Ewa Szczutowska przedstawiła zagrożenia związane z brakiem jasnej polityki w 

zakresie profilaktyki i leczenia stomatologicznego u dzieci i młodzieży. 

 Działalność, nazwijmy ją, zewnętrzna odbywała się na kilku płaszczyznach. Po 

pierwsze uczestniczyliśmy aktywnie w pracach Naczelnej Rady Lekarskiej. Ewa 

Szczutowska reprezentuje izbę w Radzie Społecznej MOW NFZ oraz prowadzi 

zespół ds. profilaktyki Naczelnej Komisji Stomatologicznej. Grażyna Lesyng -   

Pawłowska pracuje w Naczelnym Sądzie Lekarskim, podobnie jak Sabina Kańtoch, 

jako zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jarosław 

Wanecki przewodniczy Kolegium Redakcyjnemu Gazety Lekarskiej w Warszawie. 

Marianna Rybicka aktywnie uczestniczy w spotkaniach Komisji Seniorów NIL, a 

Roman Paszta reprezentował nas podczas konferencji lekarzy emerytów i rencistów 

w Ciekotach. Ponadto Kamil Kur z żoną byli uczestnikami konferencji młodych 

lekarzy w Olsztynie. Uczestniczyliśmy w organizacji Jubileuszu 90-lecia izby 

warszawsko-białostockiej, która obejmowała swoim zasięgiem powiaty należące 

dzisiaj do izby płockiej. Podczas uroczystości Marszałek Mazowsza przyznał 

odznakę PRO MAZOVIA Barbarze Kacer i Teresie Mazurkiewicz oraz wszystkim 

członkom samorządu płockiego. Okręgowa Rada Lekarska przyznała z okazji 

jubileuszu Złoty Medal Honorowy profesorowi Jerzemu Woy-Wojciechowskiemu za 



trud organizacji odrodzonego samorządu lekarskiego w 1989 roku. Ponadto Jarosław 

Wanecki i Ewa Szczutowska byli podczas jubileuszu 10-lecia Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Częstochowie oraz 20 rocznicy powstania Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych regionu płockiego. 

Formą działalności zewnętrznej jest również obecność w mediach, do których 

należały m.in.: Gazeta Wyborcza, Tygodnik Płocki, PAP, Radio ZET, POLSAT 

NEWS, Telewizja Polska i portale internetowe.  

 W czerwcu odbyło się w Warszawie historyczne posiedzenie prezydiów izb 

warszawskiej i płockiej pod przewodnictwem Mieczysława Szatanka i Jarosława 

Waneckiego. Pokłosiem tego spotkania było zacieśnienie współpracy w ramach 

szkolenia stażystów, wspólny wyjazd do Lwowa, rozszerzenie możliwości korzystania 

z platform edukacyjnych. 

 W ramach współpracy OIL w Płocku przystąpiła oficjalnie do Mazowieckiego 

Forum Zawodów Zaufania Publicznego uczestnicząc w spotkaniu z Rzecznikiem 

Praw Obywatelskich Teresą Lipowicz w Kajetanach oraz włączając się do organizacji 

Pikniku w Starej Miłosnej. 

 18 czerwca Rada Lekarska poprzez Komisję kształcenia i Klub lekarza 

zorganizowała Piknik Naukowo-Rodzinny w Soczewce, podczas którego odbył się 

duży panel szkoleniowy, Mini – Turniej Siatkówki trzech izb: warszawskiej, łódzkiej i 

płockiej, biesiada rodzinna z licznymi atrakcjami dla dzieci. Niestety organizatorzy nie 

byli zadowoleni z frekwencji, mimo, że impreza była bardzo dobrze przygotowana. 

 Pięcioosobowa delegacja płockiej izby wyjechała do Lwowa i uczestniczyła w 

jubileuszu 20-lecia Towarzystwa Lekarzy Polskich. Reprezentanci złożyli kwiaty na 

Wzgórzach Wuleckich, grobach Orląt Lwowskich i Cmentarzu Łyczakowskim. 

 Paweł Sobieski i Jarosław Wanecki reprezentowali izbę podczas V 

Sympozjum Polsko-Niemieckie Pojednanie w Książu. Michał Kuriga był delegowany 

na Konwent prezesów w Warszawie i spotkanie refundacyjne zorganizowane w 

Ministerstwie Zdrowia. Ponadto Jarosław Wanecki został członkiem zespołu 

negocjacyjnego ds. rozmów z Ministerstwem Zdrowia na temat zmian legislacyjnych. 

Przy udziale naszej izby Komisja Organizacyjna NRL zorganizowała w Płocku 

konferencję Radców Prawnych izb lekarskich, w której wzięło udział ponad 50 osób. 

Goście zostali zaproszeni do Teatru Dramatycznego oraz zwiedzili Płock. 

 Rok 2011 to także wydarzenia smutne. Zmarł Marek Świtalski – wieloletni 

prezes Płockiego Towarzystwa Lekarskiego, organizator licznych konferencji i 



szkoleń naukowych, przewodniczący komitetów naukowych w Miałkówku, Dębowej 

Górze, Cierszewie i ostatnio w Soczewce, członek Komisji Kształcenia. 

 Po wielu miesiącach przygotowań ruszyła strona internetowa, z której możemy 

być dumni. Wymaga ona jednak stałego nakładu pracy – zwłaszcza ze strony komisji 

kształcenia, stomatologicznej i seniorów. Dla celów informacyjnych powołany został 

nowy system INFOIL, którego zadaniem jest koordynacja kształcenia na terenie 

działania izby. 

Intensywna praca skarbnika i pracowników biura na mocy uchwały o 

windykacji składek zaowocowała ściągalnością zaległych należności na poziomie 

120 000 złotych. Zapadły także decyzje o uruchomieniu indywidualnych kont dla 

członków izby. Oszczędności izby wzrosły o ponad 70 tysięcy złotych. Niestety w 

wyniku braku porozumienia z MZ nie doszło do zwrotu kwoty refundacyjnej za 

czynności przejęte od administracji państwowej  za rok 2011. Powoli wdrażany jest 

plan naprawczy zgodny z zaleceniami Komisji Rewizyjnej. 

 28. Okręgowy Zjazd Lekarzy wyznaczył na czteroletnią kadencję program pod 

nazwą 6 X 6. Rok 2011 realizował poszczególne jego założenia i był to kolejny dobry 

rok izby płockiej. Wykonano duży budżet i zadania inwestycyjne, w tym wymianę 

dysków komputerów i drukarki do praw wykonywania zawodu.  

 Wielu spraw nadal nie udało się załatwić. Nie zawsze potrafimy koordynować 

swoje pomysły. Nie zawsze pamiętamy o tym, że izba to instytucja, gdzie decyzje 

podejmuje się kolegialnie a realizacja budżetu to nie gorący pomysł z wczoraj na 

dziś, ale wypełnianie ustaleń zjazdu. Dla wielu instytucji jesteśmy wciąż partnerem 

słabym, małym lub wręcz niewidocznym. Dla części kolegów działania izby są 

zbyteczne lub niezrozumiałe. Warto o tym pamiętać, wykonując mandat w służbie 

innym a nie tylko do reprezentacji wąskich interesów.  

 Na koniec i właśnie w kontekście należytego sprawowania mandatu chciałbym 

odnieść się do działań Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w związku z 

wprowadzeniem ustawy refundacyjnej oraz rozporządzenia o receptach. Już 2 
lutego 2011 roku w podjętym przez Prezydium ORL w Płocku stanowisku wyrażona 

została negatywna opinia na temat ustawy a zwłaszcza zapisów o indywidualnym 

podpisywaniu umów z NFZ na wypisywanie recept refundowanych. 18 listopada 

Rada wydała uchwałę, w której zobowiązała swoich przedstawicieli do wspólnego 

wraz z Naczelną Radą Lekarską, Konwentem Prezesów i okręgowymi radami 

lekarskimi, związkami zawodowymi i stowarzyszeniami kontynuowania wszelkich 



działań na rzecz zmian w ustawie refundacyjnej, w celu usunięcia zapisów 

niekorzystnych dla wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, zwłaszcza 

obciążających ich kosztami refundacji i odpowiedzialnością za brak ubezpieczenia 

zdrowotnego chorych. Podkreślono w niej, że Okręgowa Izba Lekarska w Płocku 

weźmie udział w zaakceptowanych przez Naczelną Radę Lekarską formach 

protestu, negocjacjach, wystąpieniach procesowych oraz akcjach informacyjnych, 

prowadzących bezpośrednio lub pośrednio do zmiany zapisów ustawy refundacyjnej.

 Uchwała dawała więc swobodę wyboru płockim członkom Naczelnej Rady 

Lekarskiej, z której skorzystali. Jednocześnie poprzez system SPOILER została 

wysłana wiadomość o sposobie poparacia petycji na stronie Naczelnej Izby 

Lekarskiej a wcześniej konsylium24.pl. Na apel NIL odpowiedziało 215 lekarzy i 

lekarzy dentystów z naszego okręgu, co stanowi aż a może jednak zaledwie 16%. 

 2 grudnia została podjęta przez NRL decyzja o rozpoczęciu „akcji 

pieczątkowej” a po spotkaniu 16 grudnia z ministrem zdrowia Bartoszem 

Arłukowiczem, zawieszono ją do Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy. 

Obie uchwały zapadły w sposób demokratyczny, chociaż decyzja zawieszająca 

okazała się „krótkowzroczna” – opierała się bowiem na woli porozumienia w drodze 

negocjacji, do których nie była gotowa strona rządowa. Niemniej zostałem członkiem 

zespołu negocjacyjnego przygotowującego się do intensywnych rozmów w 

ministerstwie zdrowia, co nastąpiło dopiero po Nowym Roku. 

 Decyzją płockiej Rady, z inicjatywy prezesa, odbyły się spotkania informacyjne 

dotyczące wdrożenia nowych przepisów od 1 stycznia 2012 roku. Spotkania odbyły 

się w Kutnie i Łęczycy w dniu 28 grudnia i dwa w sali Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Płocku w dniu 29 grudnia - jedno z lekarzami oddziałów a drugie z 

lecznictwem otwartym. Miały one charakter emocjonalny, ale wypełniły podstawowe 

założenie wyjaśniające zagrożenia ustawy. Podczas spotkań pozostawiono wybór 

przystąpienia do protestu z użyciem pieczątki „refundacja leku do decyzji NFZ”. 

 Dalszy tok spraw miał już miejsce w roku 2012. 

W imieniu własnym i członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku proszę 

delegatów na 31. Okręgowy Zjazd Lekarzy o udzielenie Radzie absolutorium.  
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