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Okręgowa Izba Lekarska w Płocku 

PŁOCKI PROJEKT ONKOLOGICZNY 

KOMUNIKAT PRASOWY NR 7 

 6 marca 2017 roku w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Płocku odbyły się spotkania grup 

roboczych zespołu koordynującego Płockiego Projektu Onkologicznego. W ten sposób rozpoczął 

się w praktyce II etap działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 

północnego Mazowsza. 

 Uczestnicy grup podpisali listy obecności i podjęli następujące tematy, które przekazano do 

dalszej analizy, opracowania lub wdrożenia. Część zagadnień powtarzała się, co może spowodować 

w przyszłości korektę zadań poszczególnych grup. 

 GRURA LEGISLACJA: moderator Jarosław Wanecki 

 Grupa określiła swoją rolę, jako koordynującą i spajająca wszystkie pomysły z 

jednoczesnym ułatwianiem podejmowania decyzji, pomocy prawnej, podpowiadania rozwiązań 

legislacyjnych. W wielu wypowiedziach przewijała się funkcja edukacyjna grupy, która opisała 

swoje zadania w następujący sposób:   

1. Opracowanie dokumentu spójności antysmogowych: „od ustawy do uchwały”, obejmujące 

konsultacje ustawy w taki sposób, aby realizacja na poziomie gminy była możliwa.  

2. W tym celu uzgodniono spotkanie prezentujące Płocki Projekt Onkologiczny na forum 

wójtów i burmistrzów z 4 powiatów na początku kwietnia. Grupa chciałaby usłyszeć o 

problemach z jakimi borykają się gminy we wdrażaniu programów prozdrowotnych i jak 

można im pomóc. Opisanie barier pomoże w ich przezwyciężaniu. 

3. Jedną z propozycji spotkania gmin miałoby być wdrożenie jednolitej aplikacji liczenia 

kominów palenisk, które niekorzystnie wpływają na środowisko. O finansowanie zadania 

docelowo grupa zwróci się do PKN ORLEN.  

4. Za nowe grupy docelowe Projektu uznano ponadto organizacje pozarządowe, inne zakłady 

przemysłowe i środowiska oświatowe, z którymi moderator umówi spotkania. 

5. Zadaniem grupy w porozumieniu z grupą nauki będzie ponadto stworzenie portalu 

internetowego zajmującymi się wszystkimi zagadnieniami omawianymi przez PPOnko, z 

linkami do interesariuszy i instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań prozdrowotnych 

i proekologicznych.      

  



 GRUPA INFRASTRUKTURA: moderator Ryszard Mońdziel 

1. Grupa omówiła wiarygodność uzyskiwanych przez delegaturę WIOŚ w Płocku  wyników 

badań stanu powietrza, stwierdzając, że nie ma podstaw, aby wyniki pomiarów uzyskiwane 

przez aparaturę pomiarową rozmieszczaną na teranie miasta uznawać za niewiarygodne. 

Zarówno jakość stosowanej aparatury, automatyzm pomiarów, niezależność od wpływu 

osób niepowołanych, okresowe kontrole poprawności pomiarów, kalibracja sprzętu, 

działanie w systemie zintegrowanym z innymi stacjami pomiarowymi włączonych do sieci 

pomiarowej instytucji międzynarodowych, daje podstawy przyjmowania wyników jako 

wiarygodnych. 

2. Po omówieniu niskiej emisji, jako czynnika silnie wpływającego na stan powietrza 

stwierdzono, że wycofanie się agend rządowych z programów dofinansowywania inwestycji 

wymiany palenisk węglowych na bardziej ekologiczne, spowodowało ograniczenie 

dostępności i ograniczenia w podejmowaniu decyzji przez właścicieli domów 

jednorodzinnych. Urząd miasta realizuje program z własnych środków, ale jest on 

zdecydowanie mniej atrakcyjny, obarczony „obciążeniami” prawnymi przedłużającymi 

procedurę, często zniechęcającymi do inwestycji. W związku z tym grupa wnioskuje do 

grupy legislacja o zwrócenie uwagi, że istnieje konieczność przywrócenia lub 

przygotowania projektów działających do roku 2016. Ich prowadzenie pozwala oczekiwać 

sukcesywnej poprawy stanu środowiska. 

3. Podjęto problem konieczności dokonania inwentaryzacji jakości palenisk domowych ( patrz 

inne grupy).  Pozwoli to na oszacowanie niezbędnych nakładów finansowych, a przy ocenie 

możliwości wsparcia, czasu niezbędnego do systemowego rozwiązania problemu. 

4. Zauważono potrzebę aktywizacji mieszkańców, edukacji ekologicznej oraz przedstawienie 

w np. formie „kalkulatora ekologicznego” - narzędzia wspomagającego ew. inwestora do 

wskazania różnic zależnych od jego decyzji w zakupie takiego a nie innego rozwiązania 

technicznego. Grupa liczy, że przy współpracy z kadrami szkół wyższych możliwe będzie 

opracowanie narzędzia zamieszczonego i dostępnego na stronie internetowej PPOnko. 

Szczegóły rozwiązań, zarówno punktów/pytań zamieszczanych w kalkulatorze, jak 

opracowania informatycznego pozostawia grupie roboczej nauka. 

5. Omawiając problem komunikacji stwierdzono wyraźny, potwierdzony i udokumentowany 

wzrost ilości pojazdów poruszających się po płockich drogach. Inwestycje w rozwiązania 

drogowe – obwodnice, wyprowadzające częściowo ruch samochodów ciężkich i 

tranzytowych z miasta poprawiają sytuację, ale nadal są miejsca zaburzeń w płynności ruchu 

kołowego, które czekają na rozwiązania. Przypomniano, że przed kilku laty analizowano 

wpływ ruchu kołowego na stan środowiska w Płocku. Należy odnaleźć i ewentualnie 



dokonać aktualizacji wniosków i rozważyć możliwości wprowadzenia ich w życie. „Zielona 

fala”, przebudowa niektórych węzłów w celu poprawienia sprawności ruchu, „szybszy” 

przejazd poprawia stan środowiska szczególnie najbliższych okolic. 

6. Za najbardziej intrygujący uznano głos zwracający uwagę na możliwości wykorzystania 

komunikacji wodnej jako alternatywy umożliwiającej przemieszczanie się osób do pracy, 

szkoły, urzędów zlokalizowanych w części centralnej miasta z okolic nadrzecznych 

Imielnicy, Borowiczek, Podolszyc, Radziwia, Winiar, Maszewa. 

7.  Z satysfakcją  przyjęto informację o zakupie autobusów o napędzie hybrydowym. 

8. Decyzja o wprowadzeniu płatnych stref parkowania w obrębie najbardziej zagrożonej części 

miasta wpisuje się w działania prowadzące zmniejszenia zagrożeń. Wzorując się 

rozwiązaniami szczególnie skandynawskimi warto pokusić się o budowanie stref 

preferencyjnego parkowania aut z napędem ekologicznym, elektrycznych lub hybrydowych 

oraz punktów ładowania akumulatorów aut z napędem elektrycznym na terenie miasta. 

9. Grupa zapoznała się ze stanem prac urzędu miasta dotyczącego zieleni. Powołany został  

zespół, którego zadaniem będzie inwentaryzacja i możliwości wzbogacenia środowiska w 

tereny zielone. Stwierdzono, że w zasobach miasta jest ograniczona ilość wolnego miejsca 

pod nasadzenia. Omówiono projekt „zielone ekrany”. 

10.  W planie kolejnego spotkania grupa zajmie się bardziej szczegółowo omawianymi 

projektami, stanem wody pitnej, wody użytkowej, stanem infrastruktury wodnej miasta,  

analiza infrastruktury służącej profilaktyce, diagnostyce, leczeniu, rekonwalescencji 

onkologicznej, stanem infrastruktury hospicyjnej, możliwości uzupełnienia niedoborów 

sprzętowych i zgłaszanych przez inne grupy robocze oraz uzgadniane w toku prowadzonych 

prac. 

 GRUPA NAUKA: moderator Michał Kuriga 

1. Grupa zaproponowała i odesłała do realizacji przez Płockie Towarzystwo Lekarskie 

zweryfikowanie  danych statystycznych  rejestru nowotworów na tle danych ogólnopolskich 

z uwzględnieniem statystki  badań histopatologicznych i danych NFZ.  

2. Omówiono ocenę narażenia na węglowodory aromatyczne. Grupa zgromadzi do tego celu 

niezbędną bibliografię.  

3. Zaproponowano badania ankietowe oceniające narażenie na czynniki onkogenne 

4. Podniesiono wagę akcji oświatowych i programów profilaktycznych. Nastąpi 

inwentaryzacja działań w tym zakresie na poszczególnych szczeblach samorządu lokalnego. 

5. Uczestnicy zwrócili uwagę na duże trudności w zaplanowaniu obiektywnych badań 

oceniających wpływ emisji przemysłowej na zachorowania populacji, na konieczność 



wieloletniej perspektywy badań i możliwe duże koszty. Zaproponowano wytypowanie kilku 

czynników, które mogłyby stać się celem pogłębionych badań na losowo wybranej grupach.  

 GRUPA FINANSOWANIE: moderator Katarzyna Urbańska 

1. Omówiono sposoby finansowania programów prozdrowotnych. Miasto Płock realizuje kilka 

programów promocji zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych   

( m.in. Sutka, jelita grubego, szyjki macicy, w planach program wczesnego wykrywania 

nowotworów płuc z tomografią niskodawkową; monitoring i walidacja programów 

prowadzone na bieżąco od kilku lat, dobre opinie instytucji nadzorujących , m.in. NIK). 

Brak aktywności na tym polu gmin powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, 

prawdopodobnie wynika z braku doświadczeń oraz trudności z finansowaniem programów 

zdrowotnych. Trzeba w tym zakresie pomóc gminom.  

2. Grupa zaproponowała organizacje spotkania z przedstawicielami gmin i powiatów, przede 

wszystkim z wójtami i burmistrzami (patrz legislacja), w celu omówienia zagadnień 

związanych z prowadzeniem programów zdrowotnych ze wskazaniem na możliwości ich 

finansowania. 

3. Omówiono perspektywę unijną w zakresie projektów prozdrowotnych. Urząd 

Marszałkowski zobowiązał sie przedstawić i przybliżyć możliwości finansowania 

programów zdrowotnych, programów wymiany piecy w gospodarstwach domowych w 

programie funduszy unijnych 2014-2020; należy wskazać samorządom i organizacjom 

pozarządowych żródła finansowania – czyli konkretne działania RPO. 

4. Grupa wystąpi do Ministra Zdrowa z pytaniem o możliwość ubiegania się o granty naukowe 

w dziedzinie prowadzonych działań prozdrowotnych. 

5. Omówienie sposobu pozyskiwania środków w formule przetargowej i wyceny zadań, 

pozostawiono na przyszłość, kiedy pozostałe grupy robocze zgłoszą konkretne projekty 

badawcze, badania statystyczne, programy ekologiczne, inwestycyjne.  

6. Na spotkaniu inicjującym Płocki Projekt Onkologiczny przedstawiciel ORLEN SA zapewnił 

iż firma aktywnie włączy sie w realizacje projektów prozdrowotnych i ekologicznych 

związanych z poprawą bezpieczeństwa onkologicznego mieszkańców Mazowsza. 

7.  

 Następne spotkania grup zaplanowano w terminach od 24 do 29 kwietnia 2017 roku.  

W maju powinien zebrać się cały zespół i ocenić dotychczasowe prace.  

 Materiał na podstawie sprawozdań grup roboczych . 

 
Katarzyna Urbańska  

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku  


