
SPRAWOZDANIE ROCZNE 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 

VI KADENCJI (1 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2012) 
 

 Piętnastoosobowa Okręgowa Rada Lekarska w Płocku zebrała się w okresie 

sprawozdawczym  8 razy ( w tym  dwa razy w trybie nadzwyczajnym) podejmując 1 

stanowisko, cztery komunikaty w sprawie protestu refundacyjnego i 41 uchwał w 

sprawie: 

1. zakupu drukarki multimedialnej; 

2. przyznania nagród dla stażystów za rok 2012; 

3. przyznania pośmiertnie Złotego Medalu Honorowego Markowi Świtalskiemu; 

4. przyznania Złotych Medali Honorowych (17) za rok 2013; 

5. rozliczenia finansowego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej za rok 2012; 

6. rozliczenia Komisji Bioetycznej za rok 2012; 

7. prowizorium planu finansowego na rok 2013; 

8. zwołania 33 OZL (wyborczego) w Płocku;   

9. zwołania 32 OZL w Łęczycy; 

10. kalendarza Okręgowej Rady Lekarskiej 2013; 

11. kalendarza wyborczego 2013; 

12. podziału na rejony wyborcze Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku na okres VII 

kadencji; 
13. skreślenia praktyk zawodowych na wniosek zainteresowanych;  
14. darowizny na odnowę pomnika doktora Antoniego Troczewskiego w Kutnie;  
15. zobowiązania do partycypowania w kosztach postępowania sądowego, w celu 

uzyskania zwrotu kwot należnych za czynności administracyjne; 
16. przygotowania wydawnictwa Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku; 
17. rekomendacji dla lekarza sądowego; 
18. powołania komisji konkursowej; 
19. liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru 1 delegata na 

okres VII kadencji; 
20. minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego OIL w Płocku na 

okres VII kadencji; 



21. powołania Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Integracja przez naukę 

‘2013”; 
22. powołania przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji „Integracja 

przez naukę ‘2013”;  
23. nadania numerów indywidualnych rachunków składek lekarskich; 

24. zgody na negocjacje najmu (kupna), remontu i adaptacji lokalu  Wspólnoty 

Mieszkaniowej Kościuszki 8 w celu adaptacji dla celów Sądu Lekarskiego i 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; 

25. wystosowania listów do pacjentów, parlamentarzystów oraz lekarzy i lekarzy 

dentystów, w sprawie refundacji leków; 

26. przekazania Medalu Honorowego OIL do Muzeum w Bydgoszczy; 

27. dokooptowania członków Komisji Bioetycznej IV kadencji w latach 2012-2015;  

28. dotacji dla SP6 w Płocku. 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działając z jej upoważnienia zebrało 

się na posiedzeniach roboczych 29 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. Ponadto 

prezydium podejmowało uchwały w sprawie rejestru praw wykonywania zawodu 

lekarzy i lekarzy dentystów, organizacji kształcenia podyplomowego, wpisów 

punktów edukacyjnych oraz zapomóg. Od listopada 2012 roku rozpoczął się  kolejny 

okres rozliczeniowy punktów edukacyjnych, co spowodowało wzmożenie prac 

zaliczeń za lata 2008-2012. 

 Na wniosek Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza 

prezydium przyznało 27 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. W 

związku z tym wydano: 11 ograniczonych praw wykonywania zawodu lekarza i 2 

ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, 9 praw wykonywania 

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

staż podyplomowy i z wynikiem pozytywnym zdali LEP lub LDEP, 5 o ponowne 

przyznanie PWZ, 13 lekarzy i 6 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 20 koleżanek i 

kolegów a z powodu przeniesienia na teren innej izby – 4 osoby. W rejestrze OIL w 

Płocku zarejestrowanych było na dzień 31 grudnia 2012 roku: 1061 lekarzy oraz 326 



lekarzy dentystów. Razem 1388 członków. Na podstawie badań statystycznych 

jesteśmy niestety najstarszą izbą w Polsce. Średnia wieku lekarza specjalisty wynosi 

55 lat. Na pocieszenie nasi stażyści w sesji jesiennej wypadli najlepiej w rankingu izb 

podczas Lekarskiego Egzaminu Państwowego.  

 Wyzwaniem roku stała się logistyka wydania nowych zaświadczeń o wpisie 

praktyk prywatnych do rejestru podmiotów działalności leczniczej. Zgodnie z ustawą, 

ostateczny termin wpisu miał nastąpić 30 czerwca, jednak przesunięto go na 31 

grudnia. Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej przygotowało schemat przyjmowania i 

zapisywania dokumentów, odpowiedzi na pytania telefoniczne oraz poradnictwo na 

stronie internetowej izby, wraz z dokumentami w formie elektronicznej. W maju 

Prezes przeprowadził 4 szkolenia z udziałem 300 lekarzy i lekarzy dentystów (Kino 

Helios, Dom Kultury w Kutnie, Dom Kultury w Łęczycy, izba lekarska). Operacja 

wpisów do ksiąg rejestrowych na terenie naszej izby odbyła się dzięki temu bardzo 

sprawnie i objęła do końca roku około 95% „starych praktyk”. 

 Wśród rozmówców Prezesa znaleźli się między innymi: minister Bartosz 

Arłukowicz, podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki, poseł Marek Balicki oraz 

posłowie uczestniczący w spotkaniach świątecznych Naczelnej Izby Lekarskiej, w 

tym poseł Bolesław Piecha, Maciej Hamankiewicz – Prezes NRL, prezesi izb 

okręgowych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Jolanta Orłowska – 

Heitzman, Marszałek Mazowsza Adam Struzik, prezydent Płocka Andrzej 

Nowakowski, Piotr Zgorzelski – starosta i poseł płocki, starosta Michał Boszko, Anna 

Fornal – szefowa warszawskiego samorządu aptekarskiego, dyrektorzy szpitali, 

aptekarze, przewodnicząca izby pielęgniarek i położnych Elżbieta Pleczyńska, 

Ryszard Ziomkowski – szef orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 

Płocku, prezes UPPL Marek Pawlikowski, wiceprezes NRL ds. stomatologii Anna 

Lella i wiceprezes NRL Romuald Krajewski, przewodniczący komisji organizacyjnej 

NIL Ładysław Nekanda – Trepka, przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej Paweł 

Susłowski, kurator oświaty Katarzyna Góralska, kierownik delegatury płockiej NFZ 

Alicja Kijek, wiceprezydent Roman Siemiątkowski; dyrektorzy instytucji kultury i 

sztuki; szefowie i zarządy towarzystw: m.in. Jacek Zieleniewski 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 21 szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, także o 



charakterze prawnym, ekonomicznym i interdyscyplinarnym. Na prośbę lekarzy 

zorganizowano wykład sędziego sądu pracy na temat mobbingu. Ciekawe były 

również szkolenia z zakresu wypisywania recept, etyki i praw pacjenta oraz 

tradycyjny już wieczór kardiologiczny. Swoją konferencję mieli także 

świadczeniodawcy omawiający problemy Nocnej Pomocy Lekarskiej. Bardzo dobrze 

w zakresie kształcenia działa Komisja Stomatologiczna (12 różnych form 

kształcenia), która organizuje systematycznie panele dyskusyjne w ramach tzw. 

szkoleń wewnętrznych. 5 spośród szkoleń dotowanych było z Ośrodka Kształcenia 

Lekarzy NIL. Wśród nich zrealizowano dwa pierwsze kursy cykliczne z zakresu 

pomocy lekarskiej organizowane na bazie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, które zaplanowano na wiele lat, w 

taki sposób, aby każdy lekarz i lekarz dentysta miał możliwość wzięcia udziału w 

takim szkoleniu. Izba kontynuowała promocję projektów e – learningowych oraz 

kursy promowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NRL.  

 Zadawalająca była aktywność Komisji ds. Lekarzy Seniorów, która spotyka się 

nie tylko towarzysko, podczas wycieczek i imprez świątecznych, ale zawsze 

urozmaica posiedzenia różnorodnymi wykładami. Zgodnie z tradycją odbył czwarty 

już Sylwester Seniorów – tym razem w Teatrze Płockim oraz wymienione zostały 

doświadczenia z lekarzami seniorami z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (wizyta i 

rewizyta była relacjonowana na łamach Gazety Lekarskiej). Pojawiły się pierwsze 

oznaki działalności Młodych Lekarzy, którzy pod przewodnictwem Kamila Kura 

zorganizowali spotkanie naukowo-integracyjne. 

 Dobrze układa się współpraca z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności 

Zawodowej oraz Przewodniczącym Sądu Lekarskiego. Zastępca Rzecznika oraz 

Prezes reprezentowali izbę podczas wspólnego konwentu w Szczyrku. 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 zaproponował wiele atrakcji o charakterze kulturalno – 

rozrywkowym. Należały do nich: VIII Gala Medali Honorowych w Muzeum 

Mazowieckim, podczas której wystąpił Leszek Długosz, XI Choinka Lekarska „u 

Plastyków”,  VII Bal Lekarza, Wypominki i Zaduszki Lekarskie poświęcone członków 

Płockiego Towarzystwa Lekarskiego w 140 rocznicę powstania. Dodatkowo udało się 

zorganizować: Strefę Kibica w siedzibie izby z okazji Euro 2012, III Dzień Dziecka w 



Helenowie k/Łęczycy, V Rajd Świętej Apolonii, Dzień świętego Łukasza z wykładem 

„Filozofia i Medycyna Tomasza Zbrzeznego. Oryginalnym projektem był panel 

naukowo – artystyczny „Stomatologia w sztuce”. Rozpoczęto cykl „Noc Lekarska…” 

odwiedzając w marcu Skarbiec Muzeum Diecezjalnego a we wrześniu Teatr z okazji 

200-lecia tradycji teatralnej w Płocku. 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 i łódzkich. Przez cały rok realizowany był projekt Wieczorów 

szekspirowskich, których odbyło się dziesięć a ich uczestnikami byli między innymi 

płoccy aktorzy. Nowością było spotkanie z inicjatywy lekarzy seniorów pod nazwą 

Muzyka łagodzi obyczaje, podczas którego wspólnie słuchano w izbie muzyki 

poważnej. Oryginalnym pomysłem okazał się również koncert gongów tybetańskich. 

 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, 

Unią Polskich Pisarzy Lekarzy.  

 OIL zapraszana była do współudziału w projektach organizowanych przez 

osoby prywatne lub instytucje. Stąd wsparcie akcji w Kutnie polegającej na 

restauracji pomnika doktora Antoniego Troczewskiego. Wzięliśmy po raz trzeci udział 

konkursie Gazety Wyborczej „Klasówka z Płocka”, zajmując drugie miejsce. Trzeci 

raz z rzędu opiniowaliśmy projekty profilaktyczne organizowane przez Urząd Miasta 

Płocka, a dzięki staraniom izby zostanie wprowadzony w 2013 roku program 

szczepień przeciw HPV u dziewcząt 12–letnich oraz nowy program edukacji 

stomatologicznej. Wojciech Panek i Jarosław Wanecki uczestniczyli w panelu na 

temat „in vitro” zorganizowanym przez prezydenta miasta Płocka. Przedstawiciele 

izby brali udział w posiedzeniach komisji konkursowych programów miejskich oraz 

pielęgniarskich i ordynatorskich. Toczy się nadal dyskusja o potrzebie 

przeprowadzenia konkursów ordynatorskich w szpitalach samorządowych. W marcu 

izba została włączona w rozmowy na temat dalszego istnienia Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w związku z konkurencyjną ofertą 

firmy Falck. 

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

pierwsze Jarosław Wanecki i Paweł Sobieski uczestniczą 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 oraz jest członkiem komisji ds. zmian 

legislacyjnych przy Ministrze Zdrowia. Marianna Rybicka aktywnie uczestniczy w 

spotkaniach Komisji Seniorów NIL a Joanna Maślankowska reprezentowała nas 

podczas posiedzeń Krajowej Komisji Wyborczej, w związku z nadchodzącymi 

wyborami VII kadencji. Ponadto Płock wybrano na miejsce obrad dwóch ważnych 

ogólnopolskich konferencji zorganizowanych przez komisarzy wyborczych i radców 

prawnych. Członkowie prezydium lub komisji brali udział w pogrzebach lekarzy i 

lekarzy dentystów, w tym Janusza Szaroszyka – byłego prezesa Płockiego 

Towarzystwa Lekarskiego.  

Formą działalności zewnętrznej jest również obecność w mediach, w których 

wypowiadali się członkowie prezydium Rady.  

 W styczniu odbyło się w Płocku drugie wspólne prezydium izb płockiej i 

warszawskiej oraz historyczne posiedzenie prezydiów izb łódzkiej i płockiej pod 

przewodnictwem Grzegorza Mazura i Jarosława Waneckiego.  

 Rocznicę działania obchodziła strona internetowa, z której możemy być 

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

kształcenia, stomatologicznej i seniorów. Dla celów informacyjnych udoskonalany był 

system INFOIL, którego zadaniem jest koordynacja kształcenia na terenie działania 

izby oraz podjęto wstępne próby z systemem przeglądu prasy MEDIALEK. 

 29 Okręgowy Zjazd Lekarzy wyznaczył na czteroletnią kadencję program pod 

nazwą 6 X 6. Rok 2012 realizował poszczególne jego założenia i był to kolejny dobry 

rok izby płockiej. Po raz kolejny z niewielką nadwyżką wykonano budżet, chociaż 

jego analiza wskazuje na znaczne przesunięcia środków w niektórych działach. 

Zrealizowano wszystkie zadania inwestycyjne. 

 Najważniejszym jednak wyzwaniem był podwójny protest pieczątkowy. Na 

początku roku wynikał on z powszechnego buntu lekarzy, którzy mimo zawieszenia 

akcji protestacyjnej przez Naczelną Radę Lekarską podjęli czynne działania na rzecz 

zmian legislacyjnych, poprzez oznaczenie recept pieczątką „refundacja do decyzji 

NFZ”. Rozmowy na początku roku w Ministerstwie Zdrowia z udziałem Jarosława 



Waneckiego, ofensywa medialna Prezesa Macieja Hamankiewicza i wszystkich 

członków NRL, rozsyłanie listów do posłów i senatorów, w tym płockie namawianie 

pacjentów do składania skarg na drożejące leki, rozmowy ostatniej szansy z 

premierem prowadzone przez przedstawicieli OZZL, Porozumienia Zielonogórskiego 

oraz konsylium 24, spowodowały zmianę ustawy przez Parlament, jednak w sposób 

niewystarczający, ale pozwoliło na zakończenie protestu decyzją Naczelnej Rady 

Lekarskiej obradującej w Łodzi. 

 W tym czasie w Płocku, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady, które 

oceniło bieżącą sytuację. Na stronach internetowych informowaliśmy o wszelkich 

krokach podejmowanych w sprawie recept. Stale wysyłane były komunikaty poprzez 

system SPOILER, który spełnił swoje zadanie w 100%. 

 Podsumowanie akcji nastąpiło podczas obrad Nadzwyczajnego XI Krajowego 

Zjazdu Lekarzy w Warszawie z udziałem wygwizdanego ministra Bartosza 

Arłukowicza, który odmówił udziału w dyskusji.  

 Izba płocka podjęła aktywność szkoleniową. W porozumieniu z radą 

aptekarską przeprowadziliśmy dwie prezentacje „Recepta obciąża lekarza” w Płocku 

i Kutnie oraz rozpoczęliśmy akcję wniosków o zmianę umów w zakresie karania za 

recepty przez świadczeniodawców. W kwietniu złożyliśmy do  NFZ proporcjonalnie 

największą liczbę wniosków w Polsce. Poprzedzone to było spotkaniami ze 

świadczeniodawcami i omówieniem sytuacji w poszczególnych placówkach. 

 Podczas majowych prezentacji dotyczących rejestracji praktyk prywatnych 

cały panel został poświęcony receptom, pod hasłem „II wojna o recepty”, w celu 

przygotowania się do protestu pieczątkowego bis, który miał rozpocząć się w połowie 

roku. Zadecydowała o jego przebiegu Naczelna Rada Lekarska, która zebrała się w 

Lidzbarku Warmińskim. Drugi protest dotyczył głównie prywatnych praktyk, które 

zmuszone zostały do podpisania nowej, niekorzystnej umowy z NFZ. W związku z 

tym NRL wezwała do wypisywania recept ze 100% odpłatnością. Wszystkie izby, w 

tym płocka rozpoczęły rozdawanie wzorcowych bloczków recept, bez oznaczeń 

paskowych funduszu. W Płocku cały protest zakończony 6 lipca, bez osiągnięcia 

efektu, koordynowaliśmy komunikatami na stronach internetowych izby. 

 Nie mamy żadnych badań, ale uważamy, że lekarze i lekarze dentyści z 

naszej izby w około 40% nie podpisali umów na recepty refundowane w gabinetach 

prywatnych. Rozmowy w Ministerstwie umożliwiły złagodzenie zapisów 

rozporządzenia pozwalając np. na wypisywanie recept z wtórnikiem poza zgodą 



NFZ. Doprecyzowanie ordynacji „pro auctore” i „pro familiae” niestety 

zinterpretowano przeciw lekarzom, już na początku nowego roku. 

 Przez całe półrocze lekarzy i lekarzy dentystów straszono różnego rodzaju 

pismami NFZ, które próbowało wymusić podpisanie umów na recepty refundowane w 

gabinetach prywatnych. 

 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. 

 Przed nami Wybory VII kadencji. Inne niż dotychczas, gdyż realizowane w 

formie korespondencyjnej, z uprzednią kampanią wyborczą. Do tych zadań, w ciągu 

kilku ostatnich miesięcy intensywnie przygotowywała się Okręgowa Komisja 

Wyborcza. Efekty zobaczymy już 6 czerwca.  

W imieniu własnym i członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku proszę 

delegatów na 32. Okręgowy Zjazd Lekarzy o udzielenie Radzie absolutorium.  

 

Prezes 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku 

Jarosław Wanecki 

 
Frekwencja podczas obrad PREZYDIUM 2009 – 2012    

 
LP IMIĘ I NAZWISKO 2009 2010 2011 2012 % 
1. Jarosław Wanecki 

 
5/5 26/26 27/27 29/29 100 

2. Katarzyna Urbańska 
 

5/5 25/26 25/27 28/29 95 

3. Marek Mieszkowicz 
 

4/5 10/26 12/27 10/29 41 

4. Ewa Szczutowska 
 

4/5 19/26 27/27 24/29 85 

5. Paweł Sobieski 
 

3/5 16/26 11/27 9/29 45 

6. Michał Kuriga 
 

3/5 24/26 26/27 21/29 85 

7. Andrzej Szwarocki 
 

0/5 0/26 1/27 1/29 2 

8. Zofia Waryszewska-Chrząstek - 9/26 17/27 15/29 50 



Frekwencja podczas obrad RADA 2009 – 2012 
 

1. Jarosław Wanecki 
 

3/3 6/6 4/4 8/8 100 

2. Paweł Sobieski 
 

2/3 4/6 4/4 5/8 71 

3. Katarzyna Urbańska 3/3 6/6 4/4 7/8 95 

4. Marek Mieszkowicz 
 

2/3 4/6 2/4 4/8 57 

5. Ewa Szczutowska 
 

3/3 4/6 4/4 7/8 86 

6. Teresa Mazurkiewicz 
 

3/3 6/6 3/4 
 

7/8 90 

7. Jolanta Mroczyńska 
 

3/3 4/6 3/4 6/8 76 

8. Joanna Sawer-Szewczyk 
 

2/3 3/6 3/4 2/8 48 

9. 
 

Grażyna Lesyng-Pawłowska 3/3 - - - 100 

10. Zofia Waryszewska-Chrząstek - 5/6 4/4 7/8 89 

11. 
 

Ryszard Mońdziel 3/3 6/6 3/4 7/8 90 

12. 
 

Andrzej Drzewiecki 3/3 5/6 4/4 7/8 90 

13. 
 

Andrzej Szwarocki 2/3 0/6 1/4 0/8 14 

14. 
 

Marianna Rybicka 3/3 6/6 4/4 6/8 90 

15. 
 

Dorota Staniszewska 2/3 5/6 3/4 4/8 67 

16. 
 

Michał Kuriga 3/3 5/6 3/4 5/8 76 

 
 


