
[35/OZL/VII/2015] 
Załącznik nr 1 do uchwały 03/ORL/VII/2015 

 
SPRAWOZDANIE ROCZNE 

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 
 (1 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2014) 

 
 Okręgowa Rada Lekarska w Płocku w roku 2014 liczyła 16 członków. Ponadto 

dwie osoby mają status radnych honorowych. W okresie sprawozdawczym Rada 

zebrała się 4 razy podejmując 27 uchwał, w tym między innymi w sprawie:  

1. korekty budżetu 

2. rozliczenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  

3. powołania członków Komisji Bioetycznej V kadencji w latach 2015 - 2018 

4. rozliczenia Komisji Bioetycznej 

5. przyznania nagród dla stażystów 

6. Złotych Medali Honorowych 

7. prowizorium planu finansowego na rok 2015 

8. zwołania 35. OZL w Płocku 

9. kalendarza Okręgowej Rady Lekarskiej  w roku 2015 

10. pełnomocnika ds. młodych Lekarzy 

11. pełnomocnictwa dla firmy brokerskiej 

12. akcji RATUJMY PŁOCKIE POWĄZKI 

13. upoważnienia do zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie 

środków budżetowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych 

związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich 

14. uchylenia Uchwały 14/ORL/VI/2009 w sprawie składek emerytów i rencistów 

15. współfinansowania Srebrnego Jubileuszu Samorządu Lekarskiego w Polsce 

16. Fundacji Lekarze Lekarzom 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działając z jej upoważnienia zebrało 

się na posiedzeniach roboczych 24 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. 

 Gośćmi izby był profesor Jerzy Woy-Wojciechowski – Prezes PTL, Artur 

Jaroszewski – przewodniczący Rady Miasta Płocka oraz Marszałek Województwa 

Mazowieckiego Adam Struzik, uczestniczący w obradach 34. Okręgowego Zjazdu 

Lekarzy w Płocku. 

 Na wniosek Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza 

prezydium przyznało 24 prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. W 

związku z tym wydano: 8 ograniczonych praw wykonywania zawodu lekarza i 2 

ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, 14 praw wykonywania 

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

staż podyplomowy i z wynikiem pozytywnym zdali LEK lub LDEK, 3 o ponowne 

przyznanie PWZ, 12 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 14 koleżanek i 

kolegów a z powodu przeniesienia na teren innej izby – 8 osób. W rejestrze OIL w 

Płocku zarejestrowanych było na dzień 31 grudnia 2014 roku: 1086 lekarzy oraz 317 

lekarzy dentystów. Razem izba liczy 1403 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 24 szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów, także o 

charakterze etycznym, prawnym, ekonomicznym i interdyscyplinarnym. Ogromnym 

powodzeniem cieszyło się szkolenie z zakresu kas fiskalnych, które odbyło się w 

Płocku, Kutnie i Łęczycy. Swoje dziesięciolecie obchodziły Grudniowe Wieczory 

Kardiologiczne. Wzorowo działali lekarze dentyści, którzy kontynuowali 

systematyczne panele dyskusyjne w ramach tzw. szkoleń wewnętrznych. 2 spośród 

szkoleń dotowane były przez Ośrodek Kształcenia Lekarzy NIL. Wśród nich 

zrealizowano kolejne kursy pierwszej pomocy lekarskiej organizowane w 

porozumieniu z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu 

Sanitarnego w Płocku. Izba kontynuowała promocję projektów e – learningowych 

oraz kursy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL. Z okazji 25-lecia ustawy o 

izbach lekarskich obyła się Konferencja Wielkich Rocznic poświecona m.in. 100-leciu 

urodzin Tadeusza Garleja – Prezesa PTL, który organizował płocki samorząd 



lekarski. Podczas posiedzenia wykład wygłosił Maciej Słodki, pierwszy od wielu lat 

doktor habilitowany naszej Izby. Omówiono również nowe zasady uzyskiwania stopni 

naukowych. Ważne zebranie odbyło się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

podczas którego omówiono kanon poprawnego wypisywania druków ZUS ZLA, padły 

odpowiedzi dotyczące orzecznictwa o niezdolności do pracy oraz zapoznano Lekarzy 

z systemem e-zwolnień. 

  Z przykrością trzeba zaznaczyć, że Komisja ds. Praktyk Prywatnych nie 

działała, a w związku z tym nie zrealizowano zadań wyznaczonych podczas 33. 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy.   

 Zadawalająca była aktywność Komisji ds. Lekarzy Seniorów, która spotykała 

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

urozmaicała posiedzenia różnorodnymi wykładami. Na uwagę zasługują Zaduszki 

Lekarskie poświęcone 15 rocznicy kwesty Ratujmy Płockie Powązki, którą izba 

wspiera finansowo. Zgodnie z tradycją odbył się szósty już Sylwester Seniorów, tym 

razem z Płocką Orkiestrą Symfoniczną oraz wymienione zostały doświadczenia z 

lekarzami seniorami delegatury radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 

 Dobrze układa się współpraca z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności 

Zawodowej oraz Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego. 

 W minionym roku ukazały się zaledwie dwa wydania Biuletynu, co związane 

było z oszczędnościami remontowo-budowlanymi. 

 Klub Lekarza zaproponował wiele atrakcji o charakterze kulturalno – 

rozrywkowym. Należały do nich: X Gala Medali Honorowych w Pałacu Ślubów, 

podczas której wystąpił Chór Małachowianki, XIII Choinka Lekarska, która odbyła się 

po raz pierwszy w Kutnie w tamtejszym Aquaparku. Dodatkowo udało się 

zorganizować: V Dzień Dziecka w Helenowie k/Łęczycy, VII Rajd Świętej Apolonii w 

Borkowie Kościelnym, IV Turniej Szachowy Lekarzy, ich rodzin i przyjaciół, Noc 

Lekarską u Mariawitów. 8 Bal Lekarza dla prawie 150 osób, po raz pierwszy 

zorganizowano w Hotelu Czardasz. Z okazji Dnia św. Łukasza i przeniesienia relikwii 

JPII do kaplicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, wspólnie z 

Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich odbył się wykład Jan Paweł II i 

medycyna, a wcześniej z okazji kanonizacji realizowany był projekt: Karol Wojtyła i 

Teatr. Klub negocjował okazjonalne zniżki Biletów teatralnych i kontynuował zniżki w 

kinach Przedwiośnie i Helios, w Łakomy Dance Studio i szkółce dla płetwonurków 

Moby Dick - wszystko na podstawie pieczątki lekarskiej. Organizowano ponadto 



razem z Płockim Towarzystwem Przyjaciół Teatru wyjazdy do teatrów. Było ich w tym 

roku rekordowo dużo (10), głównie z powodu wycieczki do Krakowa, Zakopanego i 

Łodzi, wypełnionej spektaklami, zwiedzaniem teatrów i spotkaniami artystycznymi. 

Realizowany był projekt Teatr poniedziałkowy z prezentacjami spektakli i dyskusją po 

ich obejrzeniu. Kontynuowano spotkania z inicjatywy lekarzy seniorów pod nazwą 

Muzyka łagodzi obyczaje, podczas których wspólnie słuchano muzyki poważnej. 

 Reprezentacja płockich Lekarzy wygrała Konkurs Klasówka z Płocka.  

 Ważnym wydarzeniem sportowym była organizacja w Płocku-Sobótce II 

Mistrzostw Polski w Triathlonie MTB z inicjatywy Macieja Słodkiego. Przyjechało 12 

zawodników i mamy nadzieję, że w kolejnych latach zawody będą miały coraz 

większą rangę.  

 Okręgowa Izba Lekarska kontynuowała długofalową współpracę z 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku (przeprowadziliśmy kilka wykładów kierowanych do 

seniorów w ramach Projektu „Zdrowa Seniorka”) oraz zainicjowano rozmowy z 

nowym Uniwersytetem Trzeciego Wieku 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, zwłaszcza pod koniec roku w związku z nowymi zasadami 

wprowadzonymi w poz oraz pakietami: onkologicznym i kolejkowym. W tym miejscu 

należy szczególnie podziękować koledze Erykowi Pawlikowi, który doprowadził do 

bezprecedensowego spotkania z kierownikiem delegatury płockiej NFZ, w 

najgorętszym okresie negocjacji.  

 OIL zapraszana była do współudziału w projektach organizowanych przez 

osoby prywatne lub instytucje. Piąty raz z rzędu opiniowaliśmy projekty profilaktyczne 

organizowane przez Urząd 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. Za sprawą Rady Seniorów przy 

Urzędzie Miasta Płocka kontynuowano dyskusję o kształceniu lekarzy w kierunku 

geriatrii. Z okazji 25-lecia odzyskania wolności izba zorganizowała Toast z udziałem 

stowarzyszeń i instytucji współpracujących z nami a Jarosław Wanecki wygłosił 

wykład o wolności biologicznej podczas konferencji w Urzędzie Miasta Płocka.  



 Działalność, nazwijmy ją zewnętrzną, odbywała się na kilku płaszczyznach. W 

marcu odbył się XII Krajowy Zjazd Lekarzy. Wybory zjazdowe były dla naszych 

delegatów bardzo pomyślne. Po raz pierwszy w historii mamy przynajmniej po 

jednym przedstawicielu w każdym z organów NIL. Tym razem nie udało się jedynie 

obsadzić mandatu w Krajowej Komisji Wyborczej.  

 Jarosław Wanecki i Ryszard Mońdziel uczestniczyli aktywnie w pracach 

Naczelnej Rady Lekarskiej. Ryszard Mońdziel kilka razy wziął udział w zebraniach 

Rzeczników Praw Lekarza. Małgorzata Sobieraj została członkiem Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej a jednocześnie reprezentowała izbę w Radzie Społecznej MOW NFZ. 

Anna Olkowicz i Ewa Szczutowska brały udział w posiedzeniach Naczelnej Komisji 

Stomatologicznej. Grażyna Lesyng – Pawłowska pracowała w Naczelnym Sądzie 

Lekarskim, podobnie jak Sabina Kańtoch (koniec VI kadencji) i Zofia Waryszewska-

Chrząstek (w VII), jako zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej. Jarosław Wanecki przewodniczył Kolegium Redakcyjnemu Gazety 

Lekarskiej w Warszawie, uczestniczył w pracy Komisji Legislacyjnej oraz został 

przewodniczącym Komisji Kultury, w której sekretarzem jest Joanna Maślankowska. 

Marianna Rybicka i Barbara Brzeska-Kuligowska aktywnie uczestniczyły w 

spotkaniach Komisji Seniorów NIL a Joanna Maślankowska reprezentowała nas 

podczas posiedzenia Krajowej Komisji Wyborczej w Żelazowej Woli. Joanna 

Sokołowska jest stałym felietonistą Gazety Lekarskiej i uczestniczyła w spotkaniu 

redaktorów pism izb lekarskich z całej Polski. Jarosław Wanecki był 

przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Srebrnego Jubileuszu Izb Lekarskich w 

Polsce a co za tym idzie uczestniczył w wielu spotkaniach organizacyjnych i 

rocznicowych. Na uroczystości jubileuszowe, które odbyły się w salach Sejmu RP, 

Hotelu Victoria i w Teatrze Narodowym wybrała się rekordowo duża 15 osobowa 

delegacja. Z okazji jubileuszu OIL w Warszawie, Płock reprezentowali stażyści. 

 Członkowie prezydium lub komisji brali udział w pogrzebach lekarzy i lekarzy 

dentystów.  

 Najważniejszym zadaniem finansowym roku 2014 był remont I piętra, które 

zostało kupione 6 grudnia 2013 roku. Lokal o powierzchni 95 metrów kwadratowych 

był zdewastowany i bez ogrzewania. Brakowało także dogodnego, wewnętrznego 

połączenia między pomieszczeniami starej i nowej części. W związku z powyższym 

wykonano projekt adaptacyjny, zebrano odpowiednie ekspertyzy techniczne 

potwierdzając, że drewniany strop nie może być zbytnio obciążany a klatka 



schodowa musi być wąska mieszcząc się pomiędzy dwustuletnimi belkami. Wybrano 

wykonawcę. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej udzieliło pożyczki na realizację 

Projektu w wysokości 200 000 złotych na bardzo preferencyjnych warunkach. Prace 

remontowe trwały wraz z wykończeniem i urządzeniem wnętrz 6 miesięcy. Do nowej 

biblioteki dostarczono książki medyczne z likwidowanej placówki przy Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Płocku. Po wakacjach w nowych pomieszczeniach pracuje 

Prezes, Rada i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Sala kolumnowa zostanie w 

nowym roku całkowicie przystosowana do organizacji konferencji naukowych. Już 

dziś ma klimatyzację oraz nowoczesny rzutnik. 

 Pod koniec roku, w wyniku decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej i przy wsparciu 

finansowym Miasta wyremontowano elewację kamienicy Kościuszki 8 – siedziby 

Izby, wraz z montażem poręczy dla osób mniej sprawnych ruchowo.    

 Zgodnie ze sprawozdaniem skarbnika plan finansowy Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Płocku w roku 2014 wykonano zgodnie z uchwałą Zjazdu a deficyt był 

mniejszy od zaplanowanego. Płynność finansów Izby mimo pożyczki i wydatków 

związanych z remontem I piętra nie była zagrożona. 

 Jednym z ważkich tematów roku 2014 było podniesienie składki członkowskiej 

do 60 złotych miesięcznie oraz związane z tym zwolnienie 75-latków i brak zniżek dla 

Lekarzy emerytów, którzy pracują zarobkowo. Izba płocka była za podniesieniem 

składki oraz uporządkowaniem jej ściągalności, stąd nasi przedstawiciele 

konsekwentnie opowiadali się za wprowadzonymi zmianami.    

W imieniu własnym i członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku proszę 

delegatów 35. Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku o udzielenie Radzie 

absolutorium.  

 

Prezes 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku 

Jarosław Wanecki 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


