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PROTOKÓŁ OBRAD 

36. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W PŁOCKU 

09 kwietnia 2016 r. 
 

9:45 REJESTRACJA DELEGATÓW  

10:00  CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA 

1. Otwarcie Zjazdu i powitanie Marcina Przybylskiego, Sekretarza Okręgowej Izby 

Adwokackiej, która w tym roku gości nasz Zjazd – Prezes Jarosław Wanecki. 

Powitanie szefów organów i delegatów na Zjazd. 

2. Prezes zaproponował , aby w skład Prezydium Zjazdu weszli członkowie Prezydium 

ORL, bez głosów przeciwnych. 

3. Wybór przez aklamację Przewodniczącego Zjazdu : Jarosław Wanecki, Zastępców 

Przewodniczącego: Anny Olkowicz, Ryszarda Mondziela, Michała Kurigę, Marka 

Kowalskiego oraz Sekretarza Katarzyny Urbańskiej - jednogłośnie. 

4. Przyjęcie porządku obrad  z uwzględnieniem autopoprawki w związku z wyborami 

uzupełniającymi do Sądu Lekarskiego. Uchwała 01/2016 - jednogłośnie. 

5. Przyjęcie Regulaminu Zjazdu. Uchwała 02/2016 -  jednogłośnie. 

6. Wybory Komisji Zjazdowych: Uchwał i Wniosków, Mandatowej,  Regulaminowej i 

Skrutacyjnej. Odczytanie przez Przewodniczącego Zjazdu kandydatów do komisji, 

zapytanie o zgodę na kandydowanie, propozycja zgłaszania kolejnych kandydatów. 

Wybrano Komisje w składach: 

Komisja Mandatowa: Wojciech Celiński*, Maria Georgulis, Marta Dzieńkowska 

Komisja Regulaminowa: Anna Mazurkiewicz – Blaszka, Jolanta Mroczyńska*, Dariusz 

Maj 

Komisja Uchwał i Wniosków: Mariola Mońdziel*,  Jan Krzeski, Kamil Kur. 

Komisja Skrutacyjna: Joanna Szymańska – Gąbczyńska*, Jolanta Kuriga, Joanna 

Obrębka. Wyborów członków komisji dokonano przez aklamację. Prośba o wybór 

przewodniczących Komisji*. 



7. Podanie komunikatu o frekwencji przez Przewodniczącego Komisji Mandatowej 

Wojciecha Celińskiego: 49 delegatów jest na Sali, czyli 58%, co stanowi kworum i 

zjazd może podejmować ważne decyzje. 

 

II. CZĘŚC SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA 

8. Sprawozdanie  Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2015 

Tadeusza Kozubskiego – załącznik; 

9. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2015; w 

zastępstwie Leokadii Pielaszkiewicz – Kobylskiej sprawozdanie przedstawił Zastępca 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Bartosz Pacewki – załącznik; 

10. Sprawozdanie  Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2015 Ewy 

Szczutowskiej. Wniosek o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskie w 

Płocku za rok 2015 – załącznik; 

11. Sprawozdanie Skarbnika ORL Artura Gałeckiego z realizacji budżetu za 2015 rok i 

przedstawienie planu budżetu na rok 2016 – załączniki; propozycja uchwały o zwrocie 

utraconych korzyści dla członków sądu lekarskiego; 

12. Sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej  w Płocku Jarosława Waneckiego 

za rok 2015. Prezes przedstawił pracę ORL, członków organów ORL VII kadencji; 

szczególnie aktywna Komisja Kształcenia i Klub Lekarza. Główne tematy : składka 

członkowska w nowej wysokości przez większość członków płacona jest regularnie i 

znacznie wzrosła ściągalność składek; obchody 25-lecia Okręgowej Izby Lekarskiej, 

które odbyły się w styczniu 2015 w Teatrze Dramatycznym; problemy młodych 

lekarzy związane z odbywaniem rezydentury i płacami; problemy z komunikacją 

między lekarzami oraz między lekarzami a pacjentami; ubezpieczenia OC lekarzy i 

lekarzy dentystów; Budujemy Dobre Relacje – integracyjna konferencja z dobrą 

frekwencją; ważne odznaczenia dla członków Izby  – załącznik (prezentacja). 

13. Obwieszczenie przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Joanny 

Maślankowskiej o wyborach uzupełniających do OSL na wniosek Przewodniczącego 

Okręgowego Sądu Lekarskiego. Delegaci zostali prawidłowo powiadomieni o 

wyborczym charakterze zjazdu i uwzględnili ten fakt pryzmując autopoprawkę do 

porządku obrad. Informacja na temat sposobu zgłaszania kandydatów i 

przeprowadzenia wyborów. Zgłoszenia tylko w formie pisemnej za pisemną zgodą 

kandydata przy stoliku OKW. 

14. W toku dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali: 



Anna Olkowicz: przedstawiła prace Komisji Stomatologicznej w minionym roku; 

przedstawiła problemy z brakiem finansowania stomatologii ze środków publicznych, 

znacznie ograniczony dostęp pacjentów do lekarzy stomatologów, brak finansowanie 

profilaktyki. 

Jarosław Wanecki: Bierze udział w pracach zespołu ds. reformy poz – określił kierunki 

zmian legislacyjnych, zagrożenia związane z organizacją POZ, AOS, refundacją leków i 

preskrypcją bezpłatnych leków dla seniorów; bariery rozwoju związane z brakiem 

informatyzacji w ochronie zdrowia; kształcenie medyczne przed- i podyplomowe, staże, 

rezydentury i punkty edukacyjne; zagrożenia związane ze starzeniem się społeczeństwa i 

brakiem kadr medycznych. 

Ryszard Mońdziel: Podkreślił problemy z niedoborem lekarzy, doprecyzowanie wymiaru 

etatu lekarskiego oraz wynagrodzenia za etat lekarza. 

Marianna Rybicka: Zgłosiła wniosek o rozszerzenie sprawozdań o opis konkretnych 

przypadków, a także wniosła o nagradzanie kolegów lekarzy pracujących w samorządzie. 

Paweł Sobieski (gość): Organizacja konkursów ordynatorskich niesie za sobą 

współodpowiedzialność samorządu lekarskiego, ale daje mu również realny wpływ na lokalną 

politykę zdrowotną. 

Bartosz Pacewski: Zwrócił uwagę na odpowiedzialność osób funkcyjnych i ich kontakty z 

mediami. 

15. Głosowanie:  

a. Uchwała 03/2016 w sprawie udzielenia  Radzie OIL w Płocku – jednogłośnie.  

b. Uchwała 04/2016 o udzielenie absolutorium pozostałym organom Izby - 

jednogłośnie 

c. Uchwała 05/2016 w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2016 - jednogłośnie. 

16. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej Joanna Maślankowska przedstawiła 

informację OKW o zamknięciu list kandydatów w wyborach uzupełniających, 

zgłoszenia potwierdzone pisemnie. Zamknięcie list kandydatów. Uchwała 06/2016 – 

jednogłośnie. 

III. PRZERWA KAWOWA. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 

IV. DEBATA SAMORZĄDOWA 

Jarosław Wanecki: przedstawił założenia programowe na zbliżający się 13 Nadzwyczajny 

Krajowy Zjazd Lekarzy – Warszawa 13-14 maja 2016 - etyka;  stomatologia ( czy grozi nam 

rozłam na dwa samorządy lekarski i dentystyczny?), aktualne problemy, wybory 2017.   



Justyna Bartz – konsekwencje prawne i odpowiedzialność lekarza w przypadku zatrudnienia 

innego lekarza; 

Ewa Szczutowska – problemy związane z procesem specjalizacji w stomatologii oraz 

zatrudnienia innego lekarza na czas szkolenia, urlopu, choroby. 

Joanna Maślankowska – sprawa autonomii na poziomie zjazdów była omawiana podczas 

posiedzenia KKW i w tej kwestii nie ma możliwości zmian, w związku z zapisami ustawy o 

izbach lekarskich. 

Ryszard Mońdziel – poprosił Delegatów o wyrażenie swojej opinii w sprawie podziału 

samorządu, tak aby z ta opinią można było pojechać na Zjazd Krajowy. 

Anna Olkowicz – przedstawiła zgodną opinię płockich stomatologów, którzy nie dążą do 

separacji. 

Michał Kuriga – w szkoleniu lekarzy konieczny jest powrót do relacji Mistrz – Uczeń, co 

jest szczególnie istotne wśród lekarzy dentystów, którzy najczęściej pracuje samodzielnie w 

praktyce prywatnej. 

Jan Krzeski – przedstawił opinię lekarzy dentystów w OIL w Płocku na temat 

obowiązujących parytetów oraz dobrej współpracy między zawodami lekarza i lekarza 

dentysty w ramach jednego samorządu. 

17. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wnioski, które wpłynęły do Komisji. 

a. Uchwała 7/2016 w sprawie zwrotu utraconych korzyści członków Okręgowego 

Sądu Lekarskiego – jednogłośnie; 

b. Uchwała 8/2016 w sprawie jedności samorządu lekarskiego – jednogłośnie. 

18. Ogłoszenie wyników głosowania przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Joannę 

Szymańską – Gąbczyńską -  protokoły komisji skrutacyjnej i wyborczej. 

Potwierdzenie wyboru nowych członków sądu: Doroty Waloch i Grzegorza 

Augustyniaka przez przewodniczącą Okręgowej Komisji Wyborczej Joannę 

Maślankowską.  

14:00 ZAKOŃCZENIE OBRAD ZJAZDU. OBIAD W HOTELU HERMAN 

 
Jarosław Wanecki 

Przewodniczący Zjazdu 
 

Anna Olkowicz    Michał Kuriga     Ryszard Mońdziel   Marek Kowalski 
Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu 

 
Katarzyna Urbańska 

Sekretarz Zjazdu 



 
1. Lista obecności 
2. Porządek obrad 
3. Regulamin 
4. Sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
5. Sprawozdanie Sądu Lekarskiego. 
6. Sprawozdanie Skarbnika 
7. Plan finansowy na rok 2016 
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
9. Sprawozdanie Prezesa ORL i prezentacja CD 
10. Sprawozdania komisji mandatowej, skrutacyjnej, wyborczej 
11. Karty do głosowania, lista zwycięzców 
12. Uchwały Zjazdu 01 – 08/2016 wraz z załącznikami. 
 
 

 

 

 

 


