
 

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 

VI KADENCJI (2009 – 2013) 

15 – osobowa Okręgowa Rada Lekarska w Płocku VI kadencji ukonstytuowała się 24 

października 2009 roku w Muzeum Mazowieckim. W głosowaniu tajnym, w obecności 

przedstawiciela OKW, z przedłożenia przewodniczącego ORL zostało wybrane 7 – osobowe 

Prezydium w składzie: Ewa Szczutowska, Paweł Sobieski, Michał Kuriga, Andrzej Szwarocki 

(zastępcy), Katarzyna Urbańska (sekretarz), Marek Mieszkowicz (skarbnik). Skład Rady uległ 

w 2010 roku zmianie na skutek wyboru Grażyny Lesyng - Pawłowskiej do Naczelnego Sądu 

Lekarskiego, jej miejsce zajęła Zofia Waryszewska – Chrząstek, która została piątym 

wiceprezesem izby a prezydium stało się 8-osobowe. Rada przyjęła regulamin organizacyjny, 

potwierdzony uchwałą zjazdu oraz zdecydowała o upoważnieniu przewodniczącego, 

skarbnika i sekretarza do podpisywania oświadczeń majątkowych w imieniu izby. 1 stycznia 

2010 roku weszła w życie nowa ustawa o izbach lekarskich, która zmieniła nazewnictwo, 

zastępując funkcję przewodniczącego, prezesem. 

 W ciągu 50 miesięcy wydłużonej kadencji Rada zebrała się 28 razy podejmując 263 

uchwały. Okręgowa Rada Lekarska w Płocku  spotkała się jeden raz w trybie nadzwyczajnym 

w związku z protestem pieczątkowym. 

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku działając z jej upoważnienia zebrało 

się na posiedzeniach roboczych 111 razy. Większość podejmowanych spraw dotyczyło 

bieżącego omawiania sytuacji w ochronie zdrowia, rozpatrywania wniosków z zakresu 

praktyk prywatnych i rejestru lekarzy oraz zapomóg. Bardzo intensywnie trwały prace nad 

zaliczaniem punktów edukacyjnych, które systematycznie były odnotowywane na stronach 

internetowych i w porozumieniu z lekarzami oraz wpisywane do indeksów i praw 

wykonywania zawodu. W trakcie kadencji zakończył się kolejny okres rozliczenia punktów 

edukacyjnych. Niestety statystyka dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji za dwa 

pierwsze okresy rozliczeniowe oceniane łącznie nie była imponująca, wyniosła około 40%, 

ale i tak uplasowała płocką izbę na bardzo wysokim miejscu w Polsce. Na wyniki kolejnego 

okresu rozliczeniowego musimy jeszcze poczekać. Ponadto Prezydium omawiało 

proponowane przez prezesa zmiany organizacyjne biura i kwerendę dokumentów za lata 1989 

– 2009; przygotowania do imprez Klubu Lekarza oraz interpretację umowy ubezpieczeniowej 

OC dla lekarzy i lekarzy dentystów na rok 2010 podpisaną przez Radę V kadencji z PZU. 



Umowa z PZU wygasła wraz ze zmienionymi obowiązkami ubezpieczeniowymi wpisanymi 

do nowej ustawy o izbach lekarskich i ustawy o działalności leczniczej. Prezydium 

zobowiązało prezesa do dyscyplinowania lekarzy w sprawie opłacania składek, w związku, z 

czym w celu ich prawidłowej identyfikacji zwrócono się do dyrektorów zakładów opieki 

zdrowotnej o przekazanie aktualnych list zatrudnionych lekarzy. Przyjęto zasadę nie 

przekraczania 50% wpływów ze składek na wynagrodzenia i obsługę Biura OIL. Po burzliwej 

dyskusji zdecydowano o ujednoliceniu zasad finansowania wszystkich komisji pracujących na 

rzecz ORL. 

 Spotykałem się i rozmawiałem indywidualnie ze wszystkimi pracownikami biura. W 

latach 2010-2012 zmieniali się pracownicy zespołu Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej oraz zrezygnowała z pracy długoletnia kierownik biura Krystyna Ekonomiuk-

Kieliszek. Jako prezes dokonałem licznych zmian organizacyjnych, w tym czytelnego 

rozdzielenia prac poszczególnych organów a zwłaszcza rady, rzecznika i sądu lekarskiego. W 

tym celu odbyło się kilka rozmów z ORzOZ Markiem Zimochem oraz inauguracja prac sądu. 

Od listopada 2009 roku jedynym sposobem rozliczania kont izby jest forma elektroniczna. 

Zgodnie z instrukcją poprzedniego przewodniczącego obrót gotówkowy ograniczono do 

minimum. Zmianie uległy godziny pracy biura, którego nowym kierownikiem została 

Bogumiła Nowatorska. 

 Jednocześnie intensywnie trwały przygotowania do remontu izby. Przeniesienie 

odpowiedzialności za jego wykonanie na przewodniczącego przyspieszyło pracę. Wybrano 

architekta Małgorzatę Anchim, która przedstawiła projekt rekonstrukcji i przebudowy wraz z 

wymianą mediów i nową aranżacją wnętrz. Remont wobec narastających rachunków za prąd, 

ciągłych problemów z kanalizacją, wysypujących się dokumentów z szaf, awaryjności 

elektryczności i opłakanym stanem toalet i kuchni wydawał się nieodzowny po 18 latach od 

adaptacji lokalu na siedzibę izby. Decyzja ta wymagała niemałej odwagi wobec różnych 

głosów i wyczekiwania na zakup innych pomieszczeń w kamienicy. Kupno dodatkowej 

powierzchni izby było możliwe dopiero po uregulowaniu stosunków prawnych lokatorów 

zamieszkujących wspólnotę mieszkaniową Kościuszki 8.  

 Nową inicjatywą zaproponowaną przez sekretarza Katarzynę Urbańską były coroczne 

spotkania ze stażystami. W kadencji odbyło się ich pięć. 

 18 grudnia 2009 roku Prezydent RP podpisał nową ustawę o izbach lekarskich z 2 

grudnia 2009 roku, tym samy zachowując Okręgową Izbę Lekarską w Płocku w jej 

dotychczasowych granicach. 



 Okręgowa Izba Lekarska w Płocku stała się miejscem wielu rozmów o zdrowiu. Tutaj 

odbyła się debata z udziałem kandydatów na prezydenta miasta Płocka, czego wynikiem była 

szeroka konsultacja projektów zdrowotnych dla płocczan. Pod koniec kadencji Izba 

rozpoczęła również intensywne rozmowy z władzami powiatu Płockiego. Wcześniej doszło 

do dwóch spotkań z władzami Kutna na temat przekształcenia tamtejszego szpitala w spółkę 

prawa handlowego.  

 Okręgowa Izba Lekarska rozpoczęła długofalową współpracę z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku (przeprowadziliśmy kilka wykładów oraz sygnowaliśmy projekt Zdrowa 

Seniorka) 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, Ogólnopolskim 

Związkiem Zawodowym Lekarzy, Porozumieniem Zielonogórskim, Stowarzyszeniem 

Lekarzy Polskich, Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich i Unią Polskich Pisarzy 

Lekarzy. Izba uczestniczyła w kilku akcjach o charakterze społecznym oraz opiniowała 

programy zdrowotne. Przysąpoliśmy do Fundacji lekarze Lekarzom. Nadal jesteśmy 1% 

udziałowcem Med.-Brokera, co po raz pierwszy przyniosło nam dywidendę. 

 Rozstrzygnięcia w wielu sprawach zapadały podczas posiedzeń komisji 

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

najbardziej aktywne były prace Komisji kształcenia podyplomowego, która łącznie 

zorganizowała lub firmowała certyfikatem punktów edukacyjnych 87 szkoleń dla lekarzy i 

lekarzy dentystów, także o charakterze prawnym, ekonomicznym i interdyscyplinarnym. 

Aktywnie w tym zakresie działali stomatolodzy (37 różnych form kształcenia), którzy 

organizowali panele dyskusyjne w ramach tzw. szkoleń wewnętrznych. Tą drogą powinno 

pójść także lecznictwo otwarte, które spotyka się w swojej komisji prawie wyłącznie w 

wypadku zagrożenia kontraktowego. Ciekawostką jest organizacja wyjazdowej sesji 

historycznej we współpracy z Polską Akademią Nauk, którą zorganizowaliśmy w siedzibie 

NIL w Warszawie. Pokłosiem sesji była książka, w której znalazły się dzieje 20-lecia izby. Za 

najważniejsze wyzwanie szkoleniowe uznaję Kurs pierwszej pomocy lekarskiej w 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – 

przewidziany na 5 lat. Novum kadencji było dofinansowanie szkoleń przez Ośrodek 

Doskonalenia Zawodowego NIL oraz Urząd Miasta Płocka. 

 Bardzo zadawalająca była aktywność Komisji Lekarzy Seniorów, która spotykała się 

ponad 40 razy (!) nie tylko towarzysko, podczas wycieczek i imprez świątecznych, ale także 

szkoleniowo z wykładami z zakresu, chociażby orzecznictwa o niepełnosprawności. Chętni 



lekarze emeryci uczestniczyli w kursach obsługi komputera prowadzonych we współpracy w 

UTW. Tradycją stał się Sylwester Seniorów. Komisja Seniorów zrealizowała 

bezprecedensowy projekt SENIORZY 2011-2013 wraz z izbami w Toruniu, Łodzi i w 

Warszawie, polegający na wzajemnych odwiedzinach. Dzięki uprzejmości senatora Michała 

Boszko – członkowie komisji zwiedzili parlament. Po raz pierwszy z inicjatywy komisji izba 

przygotowała paczki świąteczne dla koleżanek i kolegów, którzy nie mogą się poruszać. 

 Pojawiły się pierwsze oznaki działalności Młodych Lekarzy, którzy pod 

przewodnictwem Kamila Kura zorganizowali dwa spotkania naukowo-integracyjne. 

 Wiele komisji nie pracowało jak należy, w tym niestety Komisja Stomatologiczna i 

Komisja Praktyk Prywatnych, której rolę w całości przejęło Prezydium w związku ze zmianą 

rejestru praktyk. Z powodu choroby i nieoczekiwanej śmierci Hanny Hejke–Mojzesowicz, 

niewydolna okazała się Komisja Etyki Lekarskiej, co musi zostać naprawione natychmiast po 

rozpoczęciu nowej kadencji. Szukaliśmy powodów braku aktywności komisji w 

niewłaściwym ich umocowaniu lub zbędnych procedurach, które musiały wypełniać. Stąd 

stopniowa likwidacja komisji na rzecz pełnomocników, których decyzje najczęściej 

wymagają akceptacji Rady lub prezydium, ale zakres 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, Redaktor Naczelny Biuletynu, 

pełnomocnik Młodych Lekarzy i pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy.  

 Podczas kadencji ukazało się 18 wydań Biuletynu, którego formuła została nieco 

zmieniona przez Joannę Sokołowską. Pismo ma pełną swobodę działania, chociaż nie 

ukrywam, że konsultujemy wspólnie niektóre tematy, które powinny być w nim zawarte. 

Biuletyn -  kwartalnik Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku po 23 latach został dzięki 

staraniom Redaktor Naczelnej wpisany do sądowego rejestru prasy. 

 Klub Lekarza zasypał wszystkich SMS-ami proponującymi wiele atrakcji o 

charakterze kulturalno – rozrywkowo – sportowym. Największym wyzwaniem była Gala 

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

Opani oraz współorganizacja Jubileuszu 140 lat Płockiego Towarzystwa Lekarskiego z 

koncertem Michała Bajora. Odbyły się także koncerty Leszka Długosza w Muzeum 

Mazowieckim i Majki Jeżowskiej dla dzieci z okazji choinki. Izba zaprosiła całe miasto na 

spektakl Andrzeja Seweryna „Szekspir forever”. Odbywały się tradycyjnie: choinki lekarskie, 

bale lekarza, Wypominki i Zaduszki Lekarskie oraz coroczne rajdy św. Apolonii. Dodatkowo 

udało się zorganizować: czterokrotnie Dzień Dziecka w Łęczycy, Warsztaty Taneczne, 

Mikołajki Lekarskie w Orlen Arenie i Strefę Kibica EURO 2012. 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. Podobnie podczas organizowanego w Płocku Kolegium redaktorów pism Izb 

lekarskich mogliśmy skorzystać z darmowego wystawienia „MMaa” w teatrze płockim. 

Oryginalnymi projektami były panele naukowo – artystyczny „Mukowiscydoza i Muzyka”, 

„Wszyscy święci chorób i lekarzy”, „Historia choroby w sztuce”, „Stomatologia i sztuka”, 

„Medycyna i Filozofia”. Klub wynegocjował zniżki Biletów teatralnych i kinowych, naukę 

tańca oraz nurkowania na podstawie pieczątki lekarskiej. Klub zorganizował we współpracy z 

Płockim Towarzystwem Przyjaciół Teatru kilkanaście wyjazdów na spektakle w Warszawie i 

w Łodzi. Nowością były Noce Lekarskie w… Skarbcu, Katedrze, Muzeum Secesji, Teatrze i 

Towarzystwie Naukowym Płockim oraz Wieczory Teatralne i turnieje szachowe. Odbył się 

nowatorski wieczór gongów tybetańskich i cykliczne spotkania jogi hormonalnej dla pań. Na 

początku grudnia wydamy we współpracy z Książnicą Płocką pierwszy audiobook w mieście 

z nowelami chińskimi „Manza” doktora Mieczysława Themersona. Reasumując Klub 

Lekarza zorganizował samodzielnie lub we współpracy z komisjami, Radą i partnerami 75 

imprez! 

 Izba zapraszana była do współudziału w projektach organizowanych przez osoby 

prywatne lub instytucje. Stąd nasze wsparcie akcji Ratujmy Płockie Powązki, dzięki której 

odnowiony został pomnik doktora Juliana Kurowskiego oraz mauzoleum małżeństwa 

Dąbrowskich. Podobnej pomocy udzieliliśmy Towarzystwu Ziemi Kutnowskiej przy 

renowacji pomnika doktora Antoniego Toczewskiego. Pomogliśmy finansowo 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 

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

trzecie i drugie  miejsce, realizacji spektaklu: „Balladyna w wykonaniu znanych płocczan” 

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

nam zadanie pokazania szpitala polowego. Izba aktywnie wsparła odsłonięcie pomnika druha 

Wacława Milke oraz przekazała nadwyżki ze zbiórki społecznej na pomnik na rzecz płockich 

hospicjów. 

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

pierwsze uczestniczyliśmy aktywnie w X Krajowym Zjeździe Lekarzy i Nadzwyczajnym XI 

Krajowym Zjeździe Lekarzy w Warszawie. Paweł Sobieski został członkiem Naczelnej Rady 

Lekarskiej a następnie sekretarzem komisji finansowo – budżetowej NIL. Ewa Szczutowska i 



Joanna Sokołowska reprezentowały izbę w Radzie Społecznej MOW NFZ. Ewa Szczutowska 

prowadziła ponadto zespół ds. profilaktyki Naczelnej Komisji Stomatologicznej. Grażyna 

Lesyng – Pawłowska została wybrana na kolejną kadencję do pracy w Naczelnym Sądzie 

Lekarskim, podobnie jak Sabina Kańtoch, jako zastępca Naczelnego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej. Jarosław Wanecki został przewodniczącym Kolegium 

Redakcyjnego Gazety Lekarskiej w Warszawie oraz członkiem zespołu ds. zmian 

legislacyjnych przy Ministerstwie Zdrowia. Marianna Rybicka aktywnie uczestniczyła w 

spotkaniach Komisji Seniorów NIL a Roman Paszta reprezentował nas podczas konferencji 

lekarzy emerytów i rencistów w Ciekotach. Ponadto Kamil Kur z żoną byli uczestnikami 

konferencji młodych lekarzy w Olsztynie. Joanna Maślankowska reprezentowała nas podczas 

posiedzeń Krajowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami VII kadencji.  

Uczestniczyliśmy w organizacji Jubileuszu 90-lecia izby warszawsko-białostockiej, która 

obejmowała swoim zasięgiem powiaty należące dzisiaj do izby płockiej. Podczas uroczystości 

Marszałek Mazowsza przyznał odznakę PRO MAZOVIA Barbarze Kacer i Teresie 

Mazurkiewicz oraz wszystkim członkom samorządu płockiego. Okręgowa Rada Lekarska 

przyznała z okazji jubileuszu Złoty Medal Honorowy profesorowi Jerzemu Woy-

Wojciechowskiemu za trud organizacji odrodzonego samorządu lekarskiego w 1989 roku. 

Ponadto Jarosław Wanecki i Ewa Szczutowska byli podczas jubileuszu 10-lecia Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Częstochowie oraz 20 rocznicy powstania Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych regionu płockiego. Pięcioosobowa delegacja płockiej izby wyjechała do Lwowa i 

uczestniczyła w jubileuszu 20-lecia Towarzystwa Lekarzy Polskich. Reprezentanci złożyli 

kwiaty na Wzgórzach Wuleckich, grobach Orląt Lwowskich i Cmentarzu Łyczakowskim. 

Paweł Sobieski i Jarosław Wanecki reprezentowali izbę podczas V Sympozjum Polsko-

Niemieckie Pojednanie w Książu. Michał Kuriga był delegowany na Konwent Prezesów w 

Warszawie i spotkanie refundacyjne zorganizowane w Ministerstwie Zdrowia. W Płocku 

odbyły się Konferencje Radców Prawnych izb lekarskich, Krajowej Komisji Wyborczej i 

Naczelnego Sądu Lekarskiego. Płoccy członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej uczestniczyli w 

VII i VIII Kongresie Polonii Medycznej, kolejno w Toruniu i w Krakowie. Świadectwem 

wspólnego działania z innymi izbami jest również przystąpienie do Fundacji Lekarze 

Lekarzom, której staliśmy się donatorami a w przyszłości będziemy występować o pomoc z 

zasobów fundacji na rzecz płockich lekarzy. 

 Przedstawiciele izby brali udział w posiedzeniach komisji konkursowych programów 

miejskich oraz pielęgniarskich i ordynatorskich. W przypadku ostatnich przedstawiciele 

samorządu stoczyli batalię o uznanie ważności konkursów z dyrekcją Wojewódzkiego 



Szpitala Zespolonego. Potrzebne były dodatkowe opinie prawne, które przygotował między 

innymi Zespół Radców Prawnych NIL. Toczy się nadal dyskusja o potrzebie 

przeprowadzenia konkursów ordynatorskich w Szpitalu św. Trójcy w Płocku. 

 Izba współorganizowała: Światowy Kongres Pisarzy Lekarzy, w którym wzięli udział 

lekarze z 7 krajów, wydała 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 trzykrotnie Prezes NRL  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. Na wieczny dyżur odeszli: kolejni prezesi PTL Janusz Szaroszyk i Marek 

Świtalski oraz Sekretarz Rady I kadencji, przewodnicząca komisji Etyki Hanna Hejke – 

Mojzesowicz. Izba dba o pamięć o zmarłych lekarzach. oprócz Wypominek organizujemy 

Zaduszki Artystyczne np. ubiegłoroczne pod tytułem „Opowieść o starych doktorach…” z 

okazji Jubileuszu PTL. Przedstawiciele samorządu są obecni podczas uroczystości 

pogrzebowych, składając hołd ze słów i kwiatów oraz zawsze drukowane są nekrologii z 

informacją o dacie pogrzebu. 

Intensywna praca skarbnika i pracowników biura na mocy uchwały o windykacji 

składek zaowocowała ściągalnością zaległych należności. Tylko w 2011 roku ściągnęliśmy 

zaległości na kwotę 120.000 złotych! Niestety nadal niewystarczająca jest refundacja Ministra 

Zdrowia. W 2011 roku w proteście solidarnościowym izba nie podpisała „upokarzającej” 

umowy refundacyjnej i wraz z innymi izbami nie otrzymaliście dotacji wcale. W 2013 roku 

przystąpiliśmy do wspólnie prowadzonego przez izbę w Gdańsku procesu sądowego ze 

Skarbem Państwa o zwrot należności za czynności wykonywane na rzecz administracji 

państwowej.  

Od 3 marca 2010 roku rozpoczął się remont izby pod kierunkiem architekt Małgorzaty 

Anchim. Remont, który kosztował 304.000 złotych był 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 i kanalizacyjna, doprowadzenie ogrzewania miejskiego, 



wymiana podłóg i drzwi. Największym kłopotem okazało się ogrzewanie, w sprawie którego 

interweniował pod koniec roku osobiście prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski. 

 Decyzją Rady z 25 października 2013 roku zakupiony zostanie (5 grudnia) za 250.000 

złotych lokal o powierzchni 93 mkw. wraz z 25 mkw. piwnic, z przeznaczeniem na 

działalność statutową izby (prawdopodobnie salę konferencyjną), którego oddanie do użytku 

lekarzy przewidziano na grudzień 2014 roku z okazji 25-lecia izby. 

 Od podstaw w roku 2011 została stworzona Strona internetowa izby – jedna z 

najlepiej ocenianych w Polsce. Aplikacje strony uzupełniano systematycznie o nowe moguły. 

W ostatnich dniach ruszył Newsletter, wcześniej Media-Lek i INFOIL. Na uruchomienie 

czeka Biuletyn Premium w wersjach elektronicznych na iPad i Smartfon oraz Serwis Prawny 

LEK – LEX. Wszystkie aplikacje wymagają niezwykłej skrupulatności i codziennej pracy. 

Liczba wejść na stronę w chwilach kryzysowych dosięgała 20% liczby członków Płockiego 

samorządu lekarskiego. Podstawą kontaktowania się z lekarzami i lekarzami dentystami 

pozostaje jednak System Powiadamiania OIL, czyli SPOILER, w którym zalogowanych jest 

prawie 1000 osób, otrzymujących krótkie informacje tekstowe nawet kilka razy w miesiącu.  

 Nowym wyzwaniem roku 2012 stało się opracowanie zasad wydania zaświadczeń o 

praktykach prywatnych (w tym nowej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego) zgodnym z ustawą o działalności leczniczej, w związku z którą cały czas ulega 

zmianie rejestr praktyk, akceptacji do nich dokumentów a docelowo prowadzenie rejestru 

odbywać się będzie jedynie w formie elektronicznej. Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 

przygotowało schemat przyjmowania i zapisywania dokumentów, odpowiedzi na pytania 

telefoniczne oraz poradnictwo na stronie internetowej izby, wraz z dokumentami w formie 

elektronicznej. W maju 2012 roku Prezes przeprowadził 4 szkolenia z udziałem 300 lekarzy i 

lekarzy dentystów (Kino Helios, Dom Kultury w Kutnie, Dom Kultury w Łęczycy, izba 

lekarska). Operacja wpisów do ksiąg rejestrowych na terenie naszej izby odbyła się dzięki 

temu bardzo sprawnie i zakończyła się podczas ostatniej Rady w obecnej kadencji. 

 Jako Prezes izby rozmawiałem z ministrami: Ewą Kopacz i Bartoszem Arłukowiczem. 

Bardzo dobrze układała się nasza współpraca z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności 

Zawodowej, Sądem Lekarskim, Komisjami Rewizyjną i Wyborczą. Byłem aktywnym 

uczestnikiem Konwentu Prezesów. Rozmów z lekarzami, politykami, administratorami, 

dyrektorami, itp. nie jestem w stanie policzyć. W ciągu 4 lat tylko po jednym razie opuściłem 

posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej i prezydium ORL w Płocku. Pracę izby płockiej 

doceniono poprzez nagrody, które przyznano Jej Prezesowi – Meritus Pro Medicis,  



Zasłużony dla PTL oraz Medal im. Prof. Jerzego Moskwy przyznany przez Okręgową Izbę 

Lekarską w Warszawie za działania integrujące środowiska lekarskie Mazowsza.   

 W czerwcu 2011 roku odbyło się w Warszawie historyczne posiedzenie prezydiów izb 

warszawskiej i płockiej pod przewodnictwem Mieczysława Szatanka i Jarosława 

Waneckiego, a w  styczniu 2012 roku posiedzenie prezydiów izb łódzkiej i płockiej w Łodzi.  

Pokłosiem spotkań było zacieśnienie współpracy w ramach szkolenia stażystów, wspólny 

wyjazd do Lwowa, rozszerzenie możliwości korzystania z platform edukacyjnych. W ramach 

współpracy OIL w Płocku przystąpiła oficjalnie do Mazowieckiego Forum Zawodów 

Zaufania Publicznego uczestnicząc w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Teresą 

Lipowicz w Kajetanach oraz włączając się do organizacji Pikniku w Starej Miłosnej.  

 W 2011 roku Rada poprzez Komisję kształcenia i Klub Lekarza zorganizowały Piknik 

Naukowo-Rodzinny w Soczewce, podczas którego odbył się duży panel szkoleniowy, Mini – 

Turniej Siatkówki trzech izb: warszawskiej, łódzkiej i płockiej, biesiada rodzinna z licznymi 

atrakcjami dla dzieci. Niestety organizatorzy nie byli zadowoleni z frekwencji, mimo, że 

impreza była bardzo dobrze przygotowana. Lepsza mobilizacja nastąpiła w 2013 roku 

podczas pikniku „Integracja przez naukę”, w Leonowie k/Słubic gdzie przyjechało ponad 160 

lekarzy i zaprezentowano kilkadziesiąt doniesień medycznych płockich lekarzy. 

 VI kadencja prowadziła rekonesans swojego terytorium. Okręgowe Zjazdy Lekarzy 

odbywały się po kolei w Płocku, Kutnie, Gostyninie, Sierpcu i Łęczycy. 

 Na koniec i właśnie w kontekście należytego sprawowania mandatu chciałbym 

odnieść się do działań Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w związku z wprowadzeniem 

ustawy refundacyjnej oraz rozporządzenia o receptach. Już 2 lutego 2011 roku w podjętym 

przez Prezydium ORL w Płocku stanowisku wyrażona została negatywna opinia na temat 

ustawy a zwłaszcza zapisów o indywidualnym podpisywaniu umów z NFZ na wypisywanie 

recept refundowanych. 18 listopada Rada wydała uchwałę, w której zobowiązała swoich 

przedstawicieli do wspólnego wraz z Naczelną Radą Lekarską, Konwentem Prezesów i 

okręgowymi radami lekarskimi, związkami zawodowymi i stowarzyszeniami kontynuowania 

wszelkich działań na rzecz zmian w ustawie refundacyjnej, w celu usunięcia zapisów 

niekorzystnych dla wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, zwłaszcza 

obciążających ich kosztami refundacji i odpowiedzialnością za brak ubezpieczenia 

zdrowotnego chorych. Podkreślono w niej, że Okręgowa Izba Lekarska w Płocku weźmie 

udział w zaakceptowanych przez Naczelną Radę Lekarską formach protestu, negocjacjach, 

wystąpieniach procesowych oraz akcjach informacyjnych, prowadzących bezpośrednio lub 

pośrednio do zmiany zapisów ustawy refundacyjnej. Uchwała dawała więc swobodę wyboru 



płockim członkom Naczelnej Rady Lekarskiej, z której skorzystali. Jednocześnie poprzez 

system SPOILER została wysłana wiadomość o sposobie poparcia petycji na stronie 

Naczelnej Izby Lekarskiej a wcześniej konsylium24.pl. Na apel NIL odpowiedziało 215 

lekarzy i lekarzy dentystów z naszego okręgu, co stanowi aż a może jednak zaledwie 16%. 

 2 grudnia została podjęta przez NRL decyzja o rozpoczęciu „akcji pieczątkowej” a po 

spotkaniu 16 grudnia z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, zawieszono ją do 

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy. Obie uchwały zapadły w sposób 

demokratyczny, chociaż decyzja zawieszająca okazała się krótkowzroczna – opierała się 

bowiem na woli porozumienia w drodze negocjacji, do których nie była gotowa strona 

rządowa. Niemniej zostałem członkiem zespołu negocjacyjnego przygotowującego się do 

intensywnych rozmów w ministerstwie zdrowia, co nastąpiło dopiero po Nowym Roku. 

Decyzją płockiej Rady, z mojej inicjatywy, odbyły się spotkania informacyjne dotyczące 

wdrożenia nowych przepisów od 1 stycznia 2012 roku. Spotkania zorganizowaliśmy w 

Kutnie i Łęczycy w dniu 28 grudnia i dwa w sali Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Płocku w dniu 29 grudnia 2011 roku - jedno z lekarzami oddziałów a drugie z lecznictwem 

otwartym. Miały one charakter emocjonalny, ale wypełniły podstawowe założenie 

wyjaśniające zagrożenia ustawy. Podczas spotkań pozostawiono wybór przystąpienia do 

protestu z użyciem pieczątki „refundacja leku do decyzji NFZ”. 

 Izba płocka podjęła aktywność szkoleniową w zakresie refundacji leków. W 

porozumieniu z radą aptekarską przeprowadziliśmy dwie prezentacje „Recepta obciąża 

lekarza” w Płocku i Kutnie oraz rozpoczęliśmy akcję wniosków o zmianę umów w zakresie 

karania za recepty przez świadczeniodawców. W kwietniu złożyliśmy do NFZ 

proporcjonalnie największą liczbę wniosków w Polsce. Poprzedzone to było spotkaniami ze 

świadczeniodawcami i omówieniem sytuacji w poszczególnych placówkach. Podczas 

majowych prezentacji dotyczących rejestracji praktyk prywatnych cały panel został 

poświęcony receptom, pod hasłem „II wojna o recepty”, w celu przygotowania się do 

„protestu pieczątkowego bis”, który miał rozpocząć się w połowie roku. Zadecydowała o jego 

przebiegu Naczelna Rada Lekarska, która zebrała się w Lidzbarku Warmińskim. Drugi protest 

dotyczył głównie prywatnych praktyk, które zmuszone zostały do podpisania nowej, 

niekorzystnej umowy z NFZ. W związku z tym NRL wezwała do wypisywania recept ze 

100% odpłatnością. Wszystkie izby, w tym płocka rozpoczęły rozdawanie bloczków recept, 

bez oznaczeń paskowych funduszu. W Płocku cały protest zakończony 6 lipca, bez 

osiągnięcia efektu, koordynowaliśmy komunikatami na stronach internetowych izby. 



 Mimo najlepszego w Polsce wyniku frekwencji wyborczej, wynoszącej prawie 54%, 

wielu spraw 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 i 

Rady. Dla wielu instytucji jesteśmy partnerem słabym, małym lub wręcz niewidocznym. Dla 

części kolegów działania izby są zbyteczne lub niezrozumiałe. Warto o tym pamiętać, 

wykonując mandat w służbie innym a nie tylko do reprezentacji wąskich interesów. 

 24 października 2009 roku przedstawiłem program „6X6”. Większość z jego założeń 

została zrealizowana. W związku z powyższym proszę o udzielenie absolutorium Okręgowej 

Radzie Lekarskiej w Płocku za lata 2009-2013, którą w  tym czasie prowadziłem. 
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