
SPRAWOZDANIE ROCZNE 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 

 (1 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2016) 
 

 Okręgowa Rada Lekarska w Płocku w roku 2016 liczyła 16 członków. Ponadto 

dwie osoby mają status radnych honorowych. W okresie sprawozdawczym Rada 

zebrała się 7 razy podejmując 35 uchwał, w tym między innymi w sprawie:  

1. prowizorium budżetu na rok 2017 

2. korekty plany finansowego na rok 2016 

3. kalendarza wyborczego w latach 2017/2018 

4. podziału na rejony wyborcze w okresie VIII kadencji 

5. liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru 1 delegata na 

okres VIII kadencji 

6. minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Płocku na VIII kadencję 

7. powołania członków komisji konkursowych 

8. powołania komitetu organizacyjnego Konferencji SIERPC 2017 

9. powołania komitetu naukowego Konferencji SIERPC 2017 

10. regulaminu pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy 

11. kompleksowej modernizacji sprzętu elektronicznego izby 

12. fundacji lekarze lekarzom 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działając z jej upoważnienia zebrało 

się na posiedzeniach roboczych 22 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. Wśród wielu spraw na uwagę zasługuje 

promocja wyjazdu koleżanki Aleksandry Golińskiej na wolontariat do Kamerunu. 

 Gośćmi izby byli: posłanka Elżbieta Gapińska, biskup Roman Marcinkowski, 

Mariola Głowacka, Maciej Słodki, Jacek Zieleniewski, szefowie chórów lekarskich z 

całej Polski.   

 Na wniosek Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza 

prezydium przyznało 30 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. W 

związku z tym wydano: 9 ograniczonych praw wykonywania zawodu lekarza, 20 praw 



wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w okresie 

sprawozdawczym ukończyli staż podyplomowy i z wynikiem pozytywnym zdali LEK 

lub LDEK, 1 o ponowne przyznanie PWZ, 13 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 – 4 osoby. W 

rejestrze OIL w Płocku zarejestrowanych było na dzień 31 grudnia 2016 roku: 1091 

lekarzy oraz 319 lekarzy dentystów. Razem izba liczy 1410 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 21 szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, także o 

charakterze etycznym, prawnym, ekonomicznym i interdyscyplinarnym. 

Najważniejszymi wydarzeniami  z zakresu kształcenia były Płockie Dni Nefrologiczne 

i Wieczory Kardiologiczne z udziałem wybitnych profesorów polskiej medycyny. Dużą 

frekwencją cieszyło się szkolenie z zakresu roszczeń pacjentów i związaną z tym 

obroną praw lekarza. Po raz pierwszy w izbie zainstalowano nowe ultrasonografy do 

kształcenia lekarzy POZ. Z inicjatywy ZUS odbyły się spotkania w sprawie e-zwolnień 

oraz wniosków rentowych. Wzorowo działali lekarze dentyści, którzy kontynuowali 

systematyczne panele dyskusyjne w ramach tzw. szkoleń wewnętrznych. 3 spośród 

szkoleń dotowane były przez Ośrodek Kształcenia Lekarzy NIL. Izba kontynuowała 

promocję kursów Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL. 

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

do izby ani jeden stażysta - dentysta. 

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

działała. Mimo to temat praktyk był intensywnie opracowywany podczas prac rady i 

prezydium, co przyniesie swoje skutki w roku 2017. 

 Zadowalająca była aktywność Komisji ds. Lekarzy Seniorów. Seniorzy brali 

udział w kolejnej edycji Sylwestra Seniorów z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. W 

Kutnie odbył się Wieczór Francuski w ramach kolejnego spotkania lekarzy emerytów 

z powiatów kutnowskiego i łęczyckiego.  

 Bardzo dobrze układała się współpraca z Okręgowym Rzecznikiem 

Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącymi Okręgowego Sądu Lekarskiego, 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowej Komisji Wyborczej.  



 W minionym roku ukazały się trzy wydania Biuletynu. 

 Klub Lekarza zaproponował wiele atrakcji o charakterze kulturalno – 

rozrywkowym. Należały do nich: XII Gala Medali Honorowych z koncertem Marii 

Meyer, XV Rycerska Choinka Lekarska na Dzień Dziecka, która odbyła się w dworku 

w Borowicach. Dodatkowo zorganizowano: VII Dzień Dziecka w Helenowie 

k/Łęczycy, II Filmowe Mikołajki w Łęczycy, XII Rajd Świętej Apolonii, VI Turniej 

Szachowy Lekarzy, ich rodzin i przyjaciół. X Bal Lekarza odbył się w Hotelu 

PETROPOL. Z okazji Dnia św. Łukasza zaproszono na wernisaż prac Ryszardy 

Karpowicz oraz wykład poświęcony Sienkiewiczowi i jego związkom z medycyną. 

Izba pomogła w organizacji wernisażu malarstwa Hanny Woźniak-Kwiatkowskiej w 

Galerii P. Wydarzeniem sportowym była organizacja w Płocku-Sobótce IV Mistrzostw 

Polski w Triathlonie MTB z inicjatywy Macieja Słodkiego. Klub negocjował 

okazjonalne zniżki biletów teatralnych i kontynuował zniżki w kinach Przedwiośnie i 

Helios, 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, w tym dwa razy dla dzieci lekarskich oraz realizowano projekt Szekspir 

na bis z okazji Roku Szekspirowskiego. Największym wydarzeniem tego projektu był 

występ Sceny Współczesnej z Warszawy w Teatrze Dramatycznym w Płocku ze 

spektaklem Dzieła wszystkie Szekspira przy komplecie widowni. Ciekawe były także 

Zaduszki Szekspirowskie w podziemiach Małachowianki. Klub zaprosił na Noc 

Lekarską w Synagodze. Tradycyjne spotkanie adwentowe połączono z koncertem 

kolęd latynoamerykańskich w wykonaniu zespołu SOLO TRE z Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.  

 Reprezentacja Izby uczestniczyła w Konkursie Klasówka z Płocka.  

 Z okazji 25-lecia adresu Izby przy Kościuszki 8 w Płocku odbyło się otwarcie 

kawiarenki lekarskiej CAFFELEK, z nowymi stołami i krzesłami w Sali Kolumnowej, 

uświetnione koncertem lekarzy urologów z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.  

 Okręgowa Izba Lekarska w Płocku zakończyła finałowym wykładem o 

Chorobie miłości  długofalową współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w 

ramach Projektu „Zdrowa Seniorka” oraz kontynuowała współpracę 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.  

 OIL zapraszana była do współudziału w projektach organizowanych przez 

osoby prywatne lub instytucje. Opiniowaliśmy projekty profilaktyczne organizowane 

przez Urząd Miasta Płocka. Toczyła się nadal dyskusja o potrzebie przeprowadzenia 

konkursów ordynatorskich w szpitalach samorządowych. Z inicjatywy PTL izba 

przystąpiła do Projektu zakupu ekranu konferencyjnego w Liceum im. Stanisława 

Małachowskiego w Płocku.  

 Jarosław Wanecki i Ryszard Mońdziel uczestniczyli aktywnie w pracach 

Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Komisji Legislacyjnej NRL, która podjęła wraz 

Komisją Stomatologiczną rozmowy o zatrudnieniu lekarza przez lekarza. Wstępny 

projekt zaprezentował Jarosław Wanecki (wcześniej konsultowany z grupą płockich 

lekarzy dentystów). Ryszard Mońdziel kilka razy wziął udział w zebraniach 

Rzeczników Praw Lekarza. Małgorzata Sobieraj pracowała w Naczelnej Komisji 

Rewizyjnej. Michał Kuriga reprezentował nas w Radzie Społecznej MOW NFZ. 

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

Anna Olkowicz, Ewa Szczutowska i Joanna Maślankowska brały udział w 

posiedzeniach Naczelnej Komisji Stomatologicznej. Grażyna Lesyng – Pawłowska 

pracowała w Naczelnym Sądzie Lekarskim. Zofia Waryszewska – Chrząstek 

pracowała jako zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Jarosław Wanecki przewodniczył Kolegium Redakcyjnemu Gazety Lekarskiej w 

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

która jednocześnie brała udział w posiedzeniach Krajowej Komisji Wyborczej 

omawiającej Wybory 2017/18. Joanna Sokołowska jest stałym felietonistą Gazety 

Lekarskiej i uczestniczyła w spotkaniu redaktorów pism izb lekarskich w Olsztynie. 

Monika Porowska – pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy zaproponowała konwentowi 

prezesów budowę ośrodka uzależnień dla lekarzy. 

 Jarosław Wanecki w pierwszym półroczu 2016 roku reprezentował Naczelną 

Radę Lekarską w zespole Ministra Zdrowia ds. POZ. Prace zakończyło wydanie 

ogólnikowego dokumentu o strategii dla podstawowej opieki zdrowotnej. Zespół nie 

zajmował się projektem ustawy.  

 W roku 2016 odbył się w Warszawie Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy 

z udziałem Zofii Waryszewskiej – Chrząstek (komisja mandatowa), Joanny 

Maślankowskiej, Małgorzaty Sobieraj, Ryszarda Mońdziela (komisja uchwał i 



wniosków), Artura Gałeckiego i Jarosława Waneckiego. Gościem zjazdu był Minister 

Zdrowia Konstanty Radziwiłł. 

 6 Kwietnia Prezes, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i 

Wyborczej wydają wspólne oświadczenie w sprawie jedności samorządu lekarzy i 

lekarzy dentystów. Oświadczenie ma związek z toczącym się przez cały rok 

konfliktem w łonie NRL pomiędzy Prezesem Maciejem Hamankiewiczem oraz 

wiceprezesem Agnieszką Ruchałą-Tyszler i rodzącymi się na tym tle pomysłami o 

rozdzieleniu Izby na lekarską i dentystyczną. Spór prezesów został rozstrzygnięty 

podczas Nadzwyczajnej Naczelnej Rady Lekarskiej, która odwołała Agnieszkę 

Ruchała-Tyszler z pełnionych funkcji.  

 18 czerwca odbyła się w Warszawie manifestacja rezydentów. Wcześniej w 

izbie odbyło się spotkanie integracyjne młodych lekarzy organizowane przez Kamilę 

Korzeniewską. Prezydium spotykało się z rezydentami kilka razy. Omawiano 

zwłaszcza zasady dyżurowania na SOR WSzZ w Płocku. W dyskusjach i 

spotkaniach poza rezydentami wzięli udział Stanisław Kwiatkowski, Krzysztof 

Gogolewski, Jerzy Pomirski, Paweł Staneta,  Michał Kuriga, Bogumiła Zieleniewska i 

Danuta Księżakowska.  

 Przez cały rok Prezes, prezydium, Rada z różnym nasileniem zajmowali się 

sprawami wpływu zanieczyszczonego powietrza w Płocku na zwiększoną 

rozpoznawalność raka płuc. Odbyło się z tej okazji wiele debat, spotkań z władzami 

miasta, powiatów, posłami i urzędnikami. Dziennikarze zapraszali do udziału w 

audycjach radiowych i telewizyjnych. Ukazały się artykuły prasowe. 25 października 

przeszła przez Miasto manifestacja zaniepokojonych rozwojem sytuacji Płocczan. 4 

listopada Okręgowa Rada Lekarska w Płocku zaapelowała o wspólne działanie na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. 19 grudnia Prezes 

zorganizował spotkanie Prezydenta Miasta Płocka z Ministrem Zdrowia.  28 grudnia 

zaproszono INTERESARIUSZY Płockiego Projektu Onkologicznego.  

 1 października rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

został lekarz, profesor nadzwyczajny Maciej Słodki – zastępca Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jarosław Wanecki został zaproszony do 

prac konwentu PWSZ, która kształci pielęgniarki na poziomie licencjata.   

 Joanna Maślankowska i Jarosław Wanecki brali czynny udział w organizacji IX 

Kongresu Polonii Medycznej w Warszawie przygotowując Koncert Inauguracyjny w 



Teatrze Narodowym. W drugim dniu kongresu Jarosław Wanecki przewodniczył sesji 

Pozazawodowe pasje lekarzy.     

 Członkowie prezydium brali udział w pogrzebach lekarzy i lekarzy dentystów.  

 Zgodnie ze sprawozdaniem skarbnika plan finansowy Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Płocku w roku 2016 wykonano zgodnie z uchwałą Zjazdu i korektą rady 

dokonaną podczas posiedzenia grudniowego. Płynność finansów Izby nie była 

zagrożona. Spłacono wszystkie zobowiązania pożyczkowe i izba nie jest zadłużona. 

Doniosłe znaczenie miało porozumienie z Ministrem Zdrowia w sprawie częściowego 

wyrównania refundacji za okres 10 lat. Większa dotacja przypadła także za rok 2016.   

 Z inicjatywy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Leokadii 

Pielaszkiewicz–Kobylskiej, Włodzimierz Nowatorski otrzymał najwyższe odznaczenie 

samorządu lekarskiego Meritus pro Medicis. Podczas Gali Polskiego Towarzystwa 

Lekarskiego w sali lustrzanej Zamku Królewskiego w Warszawie na wniosek Jerzego 

Woya-Wojciechowskiego Gloria Medicinae otrzymał Jarosław Wanecki. 

W imieniu własnym i członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku proszę 

delegatów 37. Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku o udzielenie Radzie 

absolutorium za rok 2016.   

Rok wyborczy zakończymy 24 marca 2018 roku podczas kolejnego 38. zjazdu 

sprawozdawczo-wyborczego wyłaniając nowe władze samorządu VIII kadencji.  
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