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SPRAWOZDANIE ROCZNE 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 

VI KADENCJI (1 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2010) 
 

 Piętnastoosobowa Okręgowa Rada Lekarska w Płocku zebrała się w okresie 

sprawozdawczym  sześciokrotnie podejmując 38 uchwał obejmujących następujące 

tematy: 

1. umowę ubezpieczeniową z PZU SA,  

2. opłaty za korzystanie z systemu powiadamiania SPOILER przez firmy 

zewnętrzne, 

3. przyznanie kolejnych Złotych Medali Honorowych (11), w sumie mamy już 148 

laureatów tego jedynego izbowego odznaczenia, 

4. powołania pełnomocnika ds. legislacji ORL, Rzecznika Praw Lekarza i 

Lekarza Dentysty, mediatorów, składów komisji konkursowych na stanowiska 

ordynatorskie, 

5. kolportaż biuletynu z GL przez Axel Springer Polska  

6. wystawienie wezwania do zapłaty MZ za zaległe należności z tytuły 

wykonywania czynności administracyjnych na rzecz Skarbu Państwa, 

7. projekt społeczny dla mieszkańców Płocka „Miej serce dla serca”,  

8. patronat honorowy V Dni Onkologicznych w Gostyninie,  

9. organizację szkoleń przez Komisję Kształcenia i Komisję Stomatologiczną, 

które po raz pierwszy uzyskały dotacje Ośrodka Doskonalenia Zawodowego 

Naczelnej Izby Lekarskiej, 

10. weryfikację uchwał ORL za lata 1990-2009, która ze względów technicznych 

nie została nadal wykonana, 

11. wyboru głównej ekipy wykonującej remont siedziby OIL 

12. dofinansowania witraża lekarskiego w kościele Św. Wojciecha w Płocku 

Skład Rady uległ zmianie na skutek wyboru Grażyny Lesing - Pawłowskiej do 

Naczelnego Sądu Lekarskiego, jej miejsce zajęła Zofia Waryszewska – Chrząstek, 

która została wiceprezesem izby. 



Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działając z jej upoważnienia zebrało 

się na posiedzeniach roboczych 26 razy. Większość podejmowanych spraw 

dotyczyło bieżącego rozpatrywania wniosków z zakresu praktyk prywatnych i rejestru 

lekarzy 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 

jest imponująca i wynosi 30%. A trzeba pamiętać, że niepostrzeżenie znaleźliśmy się 

w połowie trzeciego okresu rozliczeniowego. 

 Na wniosek Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza 

prezydium przyznało 33 prawa wykonywania zawodu lekarza jak i lekarza dentysty. 

W związku z tym wydano: 18 ograniczonych praw wykonywania zawodu lekarza (w 

tym 1 dla lekarza cudzoziemca), 15 praw wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy 

dentystów, którzy w okresie sprawozdawczym ukończyli staż podyplomowy i z 

wynikiem pozytywnym zdali LEP lub LDEP, 11 lekarzy i 3 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 – 5 

osób. W rejestrze OIL w Płocku zarejestrowanych jest: 1049 lekarzy oraz 323 lekarzy 

dentystów. Razem 1372 członków. 

Ważną kwestią były problemy ze stażami podyplomowymi dla lekarzy 

dentystów. Sprawę z trudem opanowano, ale nie są wypracowane w dalszym ciągu 

trwałe mechanizmy, które zapewnią, że w przyszłych latach podobne sytuacje nie 

będą miały miejsca. Wcześniej prezydium spotkało się ze stażystami i nic nie 

wskazywało na komplikacje wokół praktyk wpisanych do rejestru, jako podmioty 

kształcące. Systemowe rozwiązanie powinni przedstawić w najbliższym czasie Ewa 

Szczutowska i Michał Kuriga. 

 Prezes ORL spotkał się i rozmawiał indywidualnie ze wszystkimi pracownikami 

biura, z którymi podpisano nowe umowy o pracę. Zmiany organizacyjno – 

administracyjne weszły w życie od 1 stycznia 2010 roku. Nastąpiło czytelne 

rozdzielenia działalności poszczególnych organów a zwłaszcza rady, rzecznika i 

sądu lekarskiego. Zatrudniono drugiego prawnika. 

 Wśród rozmówców Prezesa znaleźli się między innymi: Ewa Kopacz 

(dwukrotnie w grudniu 2010), Maciej Hamankiewicz – Prezes NRL, prezesi izb 



okręgowych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Jolanta Orłowska – 

Heitzman, biskup Piotr Libera, biskup Roman Marcinkowski, starosta kutnowski 

(dwóch kadencji), prezydenci Płocka dwóch kadencji (Mirosław Milewski i Andrzej 

Nowakowski, także jako poseł), marszałek Adam Struzik, Piotr Zgorzelski – starosta 

płocki, dyrektorzy szpitali w Płocku i Kutnie, przewodniczący Rady Miasta Płocka 

Tomasz Korga, przewodnicząca izby pielęgniarek i położnych Mariola Głowacka, 

prezes UPPL Marek Pawlikowski, prezydent UMEM Harald Rauchfuss, wiceprezes 

NRL ds. stomatologii Anna Lella, przewodniczący komisji organizacyjnej NIL 

Ładysław Nekanda – Trepka, przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej Paweł 

Susłowski, poseł Zbigniew Kruszewski, senator Michał Boszko, posłanka Jolanta 

Szymanek – Deresz, senator Janina Fetlińska, senator Eryk Smulewicz, wojewoda 

mazowiecki Jacek Kozłowski, kuratorzy oświaty Karol Semik i Katarzyna Góralska, 

kierownik delegatury płockiej NFZ Alicja Kijek, wiceprezydenci Piotr Kubera i Dariusz 

Zawidzki; radni płoccy, gostynińscy i kutnowscy; dyrektorzy instytucji kultury i sztuki; 

szefowie i zarządy towarzystw: Marek Świtalski, Jerzy Skarzyński. 

 W izbie odbyła się debata prezydencka o zdrowiu z udziałem Mirosława 

Milewskiego i Andrzeja Nowakowskiego, czego wynikiem jest szeroka konsultacja 

projektów zdrowotnych dla płocczan. 

 Okręgowa Izba Lekarska rozpoczęła długofalową współpracę z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku (przeprowadziliśmy kilka wykładów) i Mazowieckim Kuratorium 

Oświaty w sprawie projektów edukacyjnych. W pierwszym wypadku kierowanych do 

seniorów, w drugim do młodzieży licealnej. Utrzymujemy dobre kontakty z Płockim 

Towarzystwem Lekarskim, Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich oraz Unią 

Polskich Pisarzy Lekarzy. Przeprowadziliśmy także dzięki inicjatywie Andrzeja 

Drzewieckiego i Michała Kurigi własny projekt prozdrowotny dla mieszkańców miasta 

„Miej serce dla serca” w Galerii Handlowej WISŁA. Izba objęła patronatem V Dni 

Onkologiczne w Gostyninie, które aktywnie merytorycznie, finansowo i lokalowo 

wspomaga od kilku lat Tadeusz Kozubski. 

 Rozstrzygnięcia w wielu sprawach zapadają podczas posiedzeń komisji 

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

nich najbardziej aktywne są prace Komisji kształcenia podyplomowego, która 

zorganizowała wiele szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, także o charakterze 

prawnym, ekonomicznym i interdyscyplinarnym. Aktywnie w tym zakresie działa 

także komisja stomatologiczna, która organizuje systematycznie panele dyskusyjne 



w ramach tzw. szkoleń wewnętrznych. Tą drogą powinno pójść także lecznictwo 

otwarte, które spotyka się w komisji wyłącznie w wypadku zagrożenia kontraktowego. 

Niestety tak było i w roku 2010. 

 Bardzo zadawalająca jest aktywność Komisji Lekarzy Seniorów, którzy 

spotykają się nie tylko towarzysko, podczas wycieczek i imprez świątecznych, ale 

zawsze urozmaicają posiedzenia wykładami z zakresu, chociażby orzecznictwa o 

niepełnosprawności. Tradycją stał się Sylwester w teatrze, a nowością badania 

słuchu. Element prozdrowotny będzie dalej przy współudziale izby kontynuowany.  

 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 pracują: Rzecznik Praw Lekarza i 

Lekarza Dentysty, pełnomocnik ds. legislacji, szef Klubu Lekarza i Redaktor 

Naczelny Biuletynu. 

 W minionym roku ukazały się cztery wydania Biuletynu, którego formuła 

została nieco zmieniona przez redaktor naczelną Joannę Sokołowską. Pismo ma 

pełną swobodę działania, chociaż nie ukrywam, że konsultujemy wspólnie niektóre 

tematy, które powinny być w nim zawarte. Dodatkowo zmniejszyliśmy wydatki 

drukarskie i związane z kolportażem, oraz po wielu latach pojawiły się wpływy z 

reklam. Niestety w roku 2011 koszty w związku ze zmianą stawek VAT oraz kursem 

euro i cenami papieru prawdopodobnie powrócą do poziomu z roku 2009. 

 Klub Lekarza zasypuje nas SMS-ami proponującymi wiele atrakcji o 

charakterze kulturalno – rozrywkowym. Największym wyzwaniem była Gala 

Jubileuszu 20-lecia w Teatrze Dramatycznym w Płocku połączona z występem 

Mariana Opani. Ponadto odbyły się tradycyjnie już: Choinka Lekarska, Bal Lekarza, 

Wypominki i Zaduszki Lekarskie poświęcone tym razem tragicznie zaginionej przed 

40 laty Stefanii Kamińskiej. Dodatkowo udało się zorganizować: Dzień Dziecka w 

Łęczycy, Warsztaty Taneczne i Mikołajki Lekarskie w Orlen Arenie. Klub skorzystał 

także na realizacji programu Światowego Kongresu Lekarzy Pisarzy UMEM 

zapraszając naszych lekarzy i lekarzy dentystów na Koncert Chopinowski Joanny 

Ławrynowicz w Muzeum Mazowieckim i Spektakl „Miłość i więcej nic” z piosenkami 

Jana Jakuba Należytego. Podobnie podczas organizowanego w Płocku Kolegium 

redaktorów pism Izb lekarskich mogliśmy skorzystać z darmowego wystawienia 



„MMaa” w teatrze płockim. Oryginalnym projektem w ramach Roku Chopinowskiego 

był panel naukowo – artystyczny „Mukowiscydoza i Muzyka”. Klub negocjował zniżki 

biletów teatralnych okazjonalnie i kinowych w Przedwiośniu i Heliosie na stałe na 

podstawie pieczątki lekarskiej. 

 Izba zapraszana była do współudziału w projektach organizowanych przez 

osoby prywatne lub instytucje. Pomogliśmy przy odsłonięciu Witraża lekarskiego w 

Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski na Podolszycach 

Południowych w Płocku. Braliśmy czynny udział w Gali Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego z okazji oddania nowego pawilonu. Wzięliśmy udział konkursie Gazety 

Wyborczej „Klasówka z Płocka”, w którym nasza reprezentacja zajęła trzecie 

miejsce, realizacji spektaklu „Balladyna w wykonaniu znanych płocczan” oraz 

inscenizacji walk ulicznych wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, gdzie powierzono 

nam zadanie pokazania szpitala polowego. W czerwcu uczestniczyliśmy aktywnie w 

odsłonięciu pomnika druha Wacława Milke oraz przekazaniu nadwyżki ze zbiórki 

społecznej na pomnik na rzecz płockich hospicjów. 

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

pierwsze uczestniczyliśmy aktywnie w X Krajowym Zjeździe Lekarzy. Paweł Sobieski 

został członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej a następnie sekretarzem komisji 

finansowo – budżetowej NIL. Ewa Szczutowska reprezentuje izbę w Radzie 

Społecznej MOW NFZ oraz prowadzi zespół ds. profilaktyki Naczelnej Komisji 

Stomatologicznej. Grażyna Lesyng -   Pawłowska została wybrana na kolejną 

kadencję do pracy w Naczelnym Sadzie Lekarskim, podobnie jak Sabina Kańtoch, 

jako zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jarosław 

Wanecki został przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego Gazety Lekarskiej w 

Warszawie. 

 Paweł Sobieski i Jarosław Wanecki reprezentowali izbę podczas VII Kongresu 

Polonii Medycznej w Toruniu. Michał Kuriga i Zofia Waryszewska - Chrząstek byli 

delegowani na Konwenty Prezesów Izb lekarskich w Krakowie i w Warszawie. 

 Izba współorganizowała: Światowy Kongres Pisarzy Lekarzy, w którym wzięli 

udział lekarze z 7 krajów, wydana została publikacja książkowa „Etyka i Moralność” a 

w siedzibie izby odbyła się sesja inauguracyjna z udziałem władz UMEM, UPPL, NIL 

i prezydenta Płocka. Miesiąc później gościliśmy redaktorów biuletynów z okazji 20-

lecia prasy samorządowej. Gościem izby był wówczas Maciej Hamankiewicz. 



 Rok 2010 to także wydarzenia smutne i tragiczne. Podczas 29. Okręgowego 

Zjazdu Lekarzy w Kutnie, 10 kwietnia, dowiedzieliśmy się o katastrofie samolotowej 

w Smoleńsku. Zginęły w niej parlamentarzystki płockie: Jolanta Szymanek Deresz i 

Janina Fetlińska, w których pogrzebach brały udział delegacje izby. Ponadto zmarł 

pierwszy przewodniczący Naczelnej Rady Lekarskiej po 1989 roku Tadeusz 

Chruściel. Odeszła nasza koleżanka Prezes Okręgowej Izby Lekarskie w Zielonej 

Górze Anna Mackiewicz, jedyny lekarz dentysta w gronie konwentu. 

 Cały rok poświeciliśmy debatom na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC, 

które zaczęło obowiązywać od czerwca, wiązało się to z licznymi telefonami, 

interpretacjami prawnymi i wyjaśnieniami, nie zawsze spójnymi.  

 Dokonało się przekształcenie Szpitala Powiatowego w Kutnie w Kutnowski 

Szpital Samorządowy, jako spółka prawa handlowego. 

 Od 3 marca rozpoczął się remont izby pod kierunkiem architekt Małgorzaty 

Anchim. Remont należy potraktować jako kapitalny, mimo, że trwał zaledwie cztery 

miesiące. Powstał nowy układ pomieszczeń, ich aranżacja i wystrój, zakupiono 

meble i szafy archiwizacyjne. Najważniejsze są jednak elementy mniej widoczne – 

całkowicie wymieniona sieć elektryczna, grzewcza, kanalizacyjna, wymiana podłóg i 

drzwi. Największym kłopotem okazało się ogrzewanie, w sprawie którego 

interweniował pod koniec roku osobiście prezydent miasta Płocka Andrzej 

Nowakowski.  

 Kalendarz zmian wizerunku izby zostanie zaprezentowany w formie 

multimedialnej w drugiej części zjazdu. Dodatkowo trwają intensywne prace nad 

budową strony internetowej, która w obecnych czasach musi być naszą wizytówka i 

do tego celu konsekwentnie dążymy. 

Intensywna praca skarbnika i pracowników biura zaowocowała lepszą od 

planowanej ściągalnością składek, chociaż i tak mamy w tym zakresie jeszcze wiele 

do zrobienia. W 2010 roku nie został, wbrew zapowiedziom wprowadzony 

indywidualny rejestr składek, ale zbliżamy się nieuchronnie do windykowania 

zaległości w trybie administracyjnym. Warto, więc pamiętać o składkach tak, aby nie 

okazało się, że dłużników zaskoczy komornik. 

 28. Okręgowy Zjazd Lekarzy wyznaczył na czteroletnią kadencję program pod 

nazwą 6 X 6. Rok 2010 wstępnie realizował poszczególne jego założenia i był to 

złoty rok izby płockiej. Zrealizowaliśmy duży budżet i wielkie zadania inwestycyjne. 

Ale 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 nadal partnerem 

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

zbyteczne. Warto o tym pamiętać, wykonując mandat w służbie innym a nie tylko do 

reprezentacji wąskich interesów.  

W imieniu ORL proszę delegatów na 30. OZL o udzielenie Radzie 

absolutorium. 

 

Prezes 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku 

Jarosław Wanecki 

 

 

 

 


