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SPRAWOZDANIE ROCZNE (2017) 

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 

 

16 – osobowa Okręgowa Rada Lekarska w Płocku VII kadencji ukonstytuowała się 20 

grudnia 2013 roku. W głosowaniu tajnym, w obecności przedstawiciela OKW, z przedłożenia 

Prezesa zostało wybrane 7 lekarzy i lekarzy dentystów do 8-osobowego Prezydium, w 

którego skład weszli: Anna Olkowicz, Michał Kuriga, Marek Kowalski, Marek Mieszkowicz 

i Ryszard Mońdziel (zastępcy), Katarzyna Urbańska (sekretarz) i Artur Gałecki (skarbnik). 

Ponadto w posiedzeniach rady brały  udział honorowe radne: Barbara Kacer i Marianna 

Rybicka. 

Okręgowa Rada Lekarska w Płocku w okresie sprawozdawczym roku 2017 zebrała się 8 

razy podejmując 38 uchwał, w tym między innymi w sprawie: 

1. zlotu lekarzy Doctorriders 

2. wyników kontroli Indywidualnej Praktyki Lekarskiej 

3. przyznania nagród dla stażystów 

4. przyznania Złotych Medali Honorowych 

5. rozliczenia finansowego OSL za rok 2017 

6. rozliczenia finansowego KB za rok 2017 

7. rozliczenia finansowego OROZ za 2017 

8. zwołania 38.OZL w Płocku 

9. prowizorium planu finansowego na 2018 

10. jednorazowej zapomogi dla seniorów 80x200 

11. regulaminu przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej w Okręgowej 

Izbie Lekarskiej w Płocku 

12. powołania komisji konkursowych 

13. przesyłania informacji do  PSSE  

14. Fundacji Lekarze Lekarzom 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działając z jej upoważnienia zebrało się na 

posiedzeniach roboczych 23 razy. Większość podejmowanych spraw dotyczyło bieżącego 

rozpatrywania wniosków z zakresu praktyk prywatnych. Ponadto prezydium podejmowało 



uchwały w sprawie rejestru praw wykonywania zawodu lekarzy i lekarzy dentystów, 

organizacji kształcenia podyplomowego, wpisów punktów edukacyjnych oraz zapomóg. 

Prezydium rady tradycyjnie spotkało się ze stażystami. W tym roku nie przybył do 

izby ani jeden lekarz stażysta - dentysta. 

 Na wniosek Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza prezydium 

przyznało 21 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. W związku z tym 

wydano: 12 ograniczonych praw wykonywania zawodu lekarza, 9 praw wykonywania 

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

podyplomowy i z wynikiem pozytywnym zdali LEK lub LDEK, 9 o ponowne przyznanie 

PWZ, 6 lekarzy i 2 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 13 koleżanek i kolegów a z powodu przeniesienia na teren innej izby – 6 

osób. W rejestrze OIL w Płocku zarejestrowanych było na dzień 31 grudnia 2017 roku: 1091 

lekarzy oraz 320 lekarzy dentystów. Razem izba liczy 1411 członków. 

 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 16 szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, także o charakterze etycznym, 

prawnym, ekonomicznym i interdyscyplinarnym. 

Najważniejszymi wydarzeniami z zakresu kształcenia była sierpecka konferencja 

NATRĘCTWA CODZIENNOŚCI z zakresu zdrowia psychicznego, która zgromadziła prawie 

300 osób. Wysłuchano 6 wykładów, informacji na temat Narodowego Programu Zdrowia 

Psychicznego oraz projektu ośrodka uzależnień dla lekarzy przedstawionego przez Monikę 

Porowską. Spotkaniu towarzyszyły imprezy kulturalne: koncert Artura Andrusa, wywiad 

Aleksandry Golińskiej dla Marcina Kydryńskiego oraz wystawa prac malarskich i fotografii 

Hanny Woźniak – Kwiatkowskiej. Tradycyjne odbyły się Wieczory Kardiologiczne z 

udziałem wybitnych profesorów polskiej medycyny. Dużą frekwencją cieszyło się izbowe 

szkolenie z boreliozy. Lekarze dentyści kontynuowali panele dyskusyjne w ramach tzw. 

szkoleń wewnętrznych. Ww.. konferencja dotowana była przez Ośrodek Kształcenia Lekarzy 

NIL. Izba kontynuowała promocję kursów Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL. 

 Prezydium, które przejęło obowiązki Komisji ds. Praktyk Prywatnych przeprowadziło 

kontrole jednej praktyki oraz przygotowało analizę strukturalną praktyk działających na 

terenie okręgu. Trwały prawne przygotowania do planowej i szeroko zakrojonej akcji 

kontrolnej w następnej kadencji. Prowadzono intensywne rozmowy na wielu szczeblach oraz 



wymieniano korespondencję w sprawie niejasnych zasad pracy praktyki w przedsiębiorstwie 

oraz powoływania lekarzy pod szyldem praktyk w konkursach menedżerskich na funkcje 

kierownicze w oddziałach szpitalnych 

 Zadowalająca była aktywność Komisji ds. Lekarzy Seniorów. Seniorzy brali udział w 

kolejnej edycji Sylwestra Seniorów z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. W Kutnie odbyło się 

tradycyjne spotkanie noworoczne lekarzy emerytów z powiatów kutnowskiego i łęczyckiego.  

 Dobrze układała się współpraca z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności 

Zawodowej oraz Przewodniczącymi Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej. 

 Przeprowadzono wybory VIII kadencji pod nadzorem Okręgowej Komisji Wyborczej 

uzyskując frekwencję ponad 46%. 6 grudnia 2017 roku był dniem zebrań wyborczych we 

wszystkich 11 rejonach. Wybory przeprowadzono sprawnie i bez żadnych protestów. 

Wybrano 75 delegatów. 12 mandatów nie zostało obsadzonych, głównie w rejonie 

kutnowskim.   

 W minionym roku ukazały się cztery wydania Biuletynu, w tym specjalny związany z 

konferencją w Sierpcu.  

 Klub Lekarza zaproponował wiele atrakcji o charakterze kulturalno-rozrywkowym. 

Należały do nich: XIII Gala Medali Honorowych z koncertem Katarzyny Żak, XVI Choinka 

Lekarska z Mikołajkiem w Książnicy Płockiej. Dodatkowo zorganizowano: VIII Dzień 

Dziecka w Helenowie k/Łęczycy, III Filmowe Mikołajki w Łęczycy, XIII Rajd Świętej 

Apolonii, VII Turniej Szachowy Lekarzy, ich rodzin i przyjaciół. XI Bal Lekarza 

przekształcono w I Bal lekarzy i prawników i zorganizowano wspólnie z izbą adwokacką w 

Hotelu Tumskim. Wydarzeniem sportowym była organizacja w Płocku - Sobótce V 

Mistrzostw Polski w Triathlonie MTB z inicjatywy Macieja Słodkiego. Klub negocjował 

okazjonalne zniżki biletów teatralnych i kontynuował zniżki w kinie Przedwiośnie, w 

Łakomy Dance Studio, szkółce dla płetwonurków MOBY DICK oraz w hotelu i restauracji 

PETROPOL - wszystko na podstawie pieczątki lekarskiej. Organizowano ponadto razem z 

Płockim Towarzystwem Przyjaciół Teatru wyjazdy do teatrów oraz realizowano projekt 

Wieczorów Fredrowskich. Klub zaprosił na Noc Lekarską w Płockiej Galerii Sztuki. 

Tradycyjne spotkanie adwentowe połączono z koncertem kolęd w wykonaniu Alicji 

Majewskiej, Olgi Bończyk, Łukasza Zagrobelnego i Włodzimierza Korcza w Szkole 

Muzycznej w Płocku   

 Okręgowa Izba Lekarska w Płocku wznowiła współpracę z Uniwersytetem Trzeciego 

Wieku oraz kontynuowała projekty w ramach UTW Politechniki Warszawskiej. 



Utrzymujemy dobre kontakty z Płockim Towarzystwem Lekarskim, Katolickim 

Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich, Stowarzyszeniem Starówka Płocka, Unią Polskich 

Pisarzy Lekarzy, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy i Porozumieniem 

Zielonogórskim.  

 OIL zapraszana była do współudziału w projektach organizowanych przez osoby 

prywatne lub instytucje. Opiniowaliśmy projekty profilaktyczne organizowane przez Urząd 

Miasta Płocka, w tym dotyczący wad postawy u dzieci. Toczyła się nadal dyskusja o 

potrzebie przeprowadzenia konkursów ordynatorskich w szpitalach samorządowych. Kupiono 

wraz z PTL ekran konferencyjny w Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku.  

Jarosław Wanecki i Ryszard Mońdziel uczestniczyli aktywnie w pracach Naczelnej 

Rady Lekarskiej oraz Komisji Legislacyjnej NRL. Ryszard Mońdziel brał udział w 

zebraniach Rzeczników Praw Lekarza. Małgorzata Sobieraj pracowała w Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej. Prezes jest w stałym kontakcie z dyrektorem delegatury płockiej NFZ Anną 

Sibilską. Anna Olkowicz i Ewa Szczutowska brały udział w posiedzeniach Naczelnej Komisji 

Stomatologicznej. Grażyna Lesyng – Pawłowska pracowała w Naczelnym Sądzie Lekarskim. 

Zofia Waryszewska – Chrząstek była zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej. Jarosław Wanecki przewodniczył Kolegium Redakcyjnemu Gazety Lekarskiej w 

Warszawie oraz Komisji Kultury, w której sekretarzem jest Joanna Maślankowska. Joanna 

Sokołowska jest stałym felietonistą Gazety Lekarskiej i uczestniczyła w spotkaniu redaktorów 

pism izb lekarskich w Bydgoszczy razem z sekretarzem Katarzyną Urbańską. Monika 

Porowska – pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy zaproponowała konwentowi prezesów budowę 

ośrodka uzależnień dla lekarzy. Jarosław Wanecki i Joanna Maślankowska realizowali 

Benefis Jerzego Woy-Wojciechowskiego w Teatrze Capitol z pomocą pracowników izby oraz 

dwie gale: rozdania nagród w konkursie „Przychodzie wena do lekarza” w teatrze 

Słowackiego w Krakowie i 15-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego w Operze 

Lwowskiej. Do Lwowa wyjechała 20-osobowa delegacja płockich lekarzy i lekarzy 

dentystów. Izba była ponadto współorganizatorem jubileuszu 145-lecia Płockiego 

Towarzystwa Lekarskiego, które zaszczycił swoją obecnością Prezes PTL profesor Waldemar 

Kostewicz  

 18 stycznia 2017 roku z inicjatywy Okręgowej Izby Lekarskiej powołano Płocki 

Projekt Onkologiczny. Przez cały rok Prezes, prezydium, Rada z różnym nasileniem 

zajmowali się sprawami wpływu zanieczyszczonego powietrza w Płocku na zwiększoną 

rozpoznawalność raka płuc. W związku z tym określono obszary i grupy zadań oraz 

mobilizowano w kontakcie z mediami instytucje samorządowe i jednostki odpowiedzialne za 



ochronę środowiska, komunikację, przemysł i zdrowie do intensyfikacji prac nad 

ograniczeniem smogu oraz budowa nowoczesnego ośrodka onkologii o charakterze 

kompleksowym.  

 Najtrudniejszym zadaniem w ciągu minionego roku okazało się koordynowanie akcji 

protestacyjnej rezydentów. Płock na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przystąpił 

do głodówki lekarzy. W związku z protestem odbywały się rozmowy w NIL, izbie, na 

oddziałach szpitalnych, w WSZ. Na zakończenie akcji izba zorganizowała wiec poparcia, na 

który przyszło ponad 100 osób. Rada wspierała organizacyjnie i finansowo protestujących, 

którym zakupiono znaczki, koszulki i banery. Płoccy rezydenci odwiedzili ponadto 

głodujących w warszawie. Prezes uczestniczył w pikiecie pod Kancelarią Prezesa Rady 

Ministrów oraz koordynował współprace z mediami.    

 Członkowie prezydium brali udział w pogrzebach lekarzy i lekarzy dentystów.  

 Zgodnie ze sprawozdaniem skarbnika plan finansowy Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Płocku w roku 2017 wykonano z ponad 150-tysięczną nadwyżką, głównie dzięki poprawionej 

ściągalności składek członkowskich. Płynność finansów Izby nie była zagrożona.  

W imieniu własnym i członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku proszę 

delegatów 38. Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku o udzielenie Radzie absolutorium za 

rok 2017.   

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku 

Jarosław Wanecki 

 

 

 
 


