
SPRAWOZDANIE ROCZNE 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 

VI i VII KADENCJI (1 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2013) 
 

 Okręgowa Rada Lekarska w Płocku w roku 2013 działała na przełomie 

kadencji i liczyła 15 członków w VI kadencji a od 33. Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

została powiększona do 16 radnych w VII kadencji. Nowa Rada ukonstytuowała się 

20 grudnia – wybierając 8 osobowe prezydium. W okresie sprawozdawczym  Rada 

zebrała się 7 razy podejmując 139 uchwał, w tym między innymi w sprawie:  

1. zakupu lokalu na cele szkoleniowe lekarzy i lekarzy dentystów 

2. zaciągnięcia pożyczki w NIL na remont izby 

3. rozliczenia finansowego ORzOZ za 2013 

4. rozliczenia Komisji Bioetycznej za rok 2013 

5. wykreśleń z rejestru podmiotów leczniczych 

6. przyznania Złotych Medali Honorowych OIL oraz nagród dla stażystów 

7. realizacji Projektu „Rok Themersona” 

8. rejestracji sądowej Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku 

9. ustanowienia regulaminu postępowania w stosunku do lekarza lub lekarza 

dentysty zobowiązanego do odbycia przeszkolenia z powodu przerwy w 

wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat. 

10. dotacji do VII Kongresu Polonii Medycznej w Krakowie 

11. dotacji dla Fundacji Lekarze Lekarzom 

12. powołania obserwatora Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w Radzie 

Społecznej MOW NFZ w Warszawie  

13. współorganizowania I Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie 

14. powołania przewodniczących komisji problemowych oraz pełnomocników ds. 

zadań  zleconych odrębnie przez Okręgową Radę Lekarską w Płocku na okres 

VII kadencji 

15. powołania członków komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie 

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. Od listopada 2012 roku rozpoczął się  kolejny 

okres rozliczeniowy punktów edukacyjnych. Kontynuowano zaliczenia 2008-2012. 

 Gościem izby był dwukrotnie Prezes NRL Maciej Hamankiewicz, vice-prezes 

Anna Lella, przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej Paweł Susłowski, 

przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego Wojciech Łącki, Redaktor Naczelny 

Gazety Lekarskiej Ryszard Golański, Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej Piotr 

Rapiejko, biskup pomocniczy Roman Marcinkowski oraz Jerzy Woy-Wojciechowski – 

Prezes PTL. 

 Na wniosek Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza 

prezydium przyznało 27 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. W 

związku z tym wydano: 8 ograniczonych praw wykonywania zawodu lekarza i 1 

ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, 11 praw wykonywania 

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

staż podyplomowy i z wynikiem pozytywnym zdali LEK lub LDEK, 7 o ponowne 

przyznanie PWZ, 16 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 15 koleżanek i 

kolegów a z powodu przeniesienia na teren innej izby – 6 osób. W rejestrze OIL w 

Płocku zarejestrowanych było na dzień 31 grudnia 2013 roku: 1077 lekarzy oraz 318 

lekarzy dentystów. Razem izba liczy 1395 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 20 szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, także o 

charakterze etycznym, prawnym, ekonomicznym i interdyscyplinarnym. Bardzo 

dobrze w zakresie kształcenia działali lekarze dentyści, którzy kontynuowali 

systematyczne panele dyskusyjne w ramach tzw. szkoleń wewnętrznych. 8 spośród 

szkoleń dotowanych było z Ośrodka Kształcenia Lekarzy NIL. Wśród nich 

zrealizowano kolejne kursy z zakresu pierwszej pomocy lekarskiej organizowane na 

bazie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w 

Płocku,  zaplanowane na wiele lat. Izba kontynuowała promocję projektów e – 

learningowych oraz kursy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL. 



 Jednak największą realizacją w ramach samokształcenia był PIKNIK 

„Integracja przez naukę” zorganizowany 15 maja wraz z Płockim Towarzystwem 

Lekarskim w Leonowie k/Słubic, podczas którego odbyły się wykładu profesorskie 

oraz prezentacja dorobku koleżanek i kolegów z różnych ośrodków na terenie izby. 

Ponad 160 uczestników wysłuchało 50 prac.  

 Zadawalająca była aktywność Komisji ds. Lekarzy Seniorów, która spotykała 

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

urozmaicała posiedzenia różnorodnymi wykładami. Zgodnie z tradycją odbył się piąty 

już Sylwester Seniorów – ponownie w Teatrze Płockim oraz wymienione zostały 

doświadczenia z lekarzami seniorami z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 

(relacja na łamach Gazety Lekarskiej). Ważnym wydarzeniem było pierwsze 

spotkanie świąteczne lekarzy seniorów z Kutna zorganizowane z inicjatywy Zofii 

Waryszewskiej-Chrząstek. Mam nadzieję na kontynuację integracji środowisk poza 

Płockiem.  

 Młodzi Lekarze, pod przewodnictwem Kamila Kura zorganizowali drugie już 

spotkanie naukowo-integracyjne. 

 Dobrze układa się współpraca z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności 

Zawodowej oraz Przewodniczącym Sądu Lekarskiego. Zastępca Rzecznika oraz 

Prezes reprezentowali izbę podczas wspólnego Konwentu w Szklarskiej Porębie. 

Pozwoliło to na wymianę wielu informacji i poprawę współpracy między organami. 

 W minionym roku ukazało się pięć wydań Biuletynu. Reprezentowani jesteśmy 

na łamach Gazety Lekarskiej, w której znalazł się opis działań płockiej izby. 

 Klub Lekarza zaproponował wiele atrakcji o charakterze kulturalno – 

rozrywkowym. Należały do nich: IX Gala Medali Honorowych w Teatrze Płockim z 

okazji 140 lecia Płockiego Towarzystwa Lekarskiego, podczas której wystąpił Michał 

Bajor, XII Koncertowa Choinka Lekarska z Majką Jeżowską, Wypominki i Zaduszki 

Lekarskie w 15 rocznicę premiery Dziadów Lekarskich 1998. Dodatkowo udało się 

zorganizować: IV Dzień Dziecka w Helenowie k/Łęczycy, VI Rajd Świętej Apolonii w 

Gostyninie, III Turniej Szachowy lekarzy, ich rodzin i przyjaciół, Noce Lekarskie: z 

Goyą w Towarzystwie Naukowym Płockim, w Katedrze z okazji Dnia świętego 

Łukasza oraz w Muzeum Secesji podczas obrad Dni Nefrologicznych. Wspólnie z 

Płockim Towarzystwem Przyjaciół Teatru przygotowaliśmy owacyjnie przyjęty 

spektakl Andrzeja Seweryna „Szekspir forever” w ramach Wieczorów 



Szekspirowskich. Z inicjatywy Klubu miała też miejsce w Teatrze Płockim premiera 

sztuki naszego kolegi Zbigniewa Kostrzewy z Łowicza  - Zabawa w księdza.  

 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 

wyjazdy do teatrów warszawskich. Od kwietnia realizowany był projekt Teatr uczy 

nas żyć 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. Oryginalnym pomysłem 

okazała się Joga Hormonalna dla Pań. 

 Ważnym wydarzeniem sportowym była organizacja w Płocku-Sobótce I 

Mistrzostw Polski w Triathlonie MTB z inicjatywy Macieja Słodkiego. Przyjechało 15 

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

większą rangę.   

 W grudniu odbyła się również bezprecedensowa premiera audiobooka 

nagranego przez płockich lekarzy i lekarzy dentystów – MANZA  - nowele chińskie 

doktora Mieczysława Themersona. Nakład rozdano między innymi uczestnikom 

Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku 

 Okręgowa Izba Lekarska kontynuowała długofalową współpracę z 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku (przeprowadziliśmy kilka wykładów kierowanych do 

seniorów w ramach Projektu „Zdrowa Seniorka”). Utrzymujemy dobre kontakty z 

Płockim Towarzystwem Lekarskim, Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich, 

Unią Polskich Pisarzy Lekarzy, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy i 

Porozumieniem Zielonogórskim.  

 OIL zapraszana była do współudziału w projektach organizowanych przez 

osoby prywatne lub instytucje. W 2013 roku odsłonięto po renowacji 

współfinansowanej przez izbę zabytkowe pomniki lekarskie: Antoniego 

Troczewskiego w Kutnie i Juliana Kurowskiego w Płocku. Czwarty raz z rzędu 

opiniowaliśmy projekty profilaktyczne organizowane przez Urząd Miasta Płocka, a 

dzięki staraniom izby został wprowadzony program szczepień przeciw HPV u 

dziewcząt 12–letnich. 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 



włączyliśmy się do dyskusji o kształceniu lekarzy w kierunku geriatrii, edukacji 

transplantologicznej oraz wzięliśmy udział w organizowanym na Starym Rynku – 

pikniku zdrowia.  

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

pierwsze Jarosław Wanecki i Paweł Sobieski uczestniczyli aktywnie w pracach 

Naczelnej Rady Lekarskiej. Ewa Szczutowska, Joanna Sokołowska i Małgorzata 

Sobieraj reprezentowały izbę w Radzie Społecznej MOW NFZ. Ewa Szczutowska 

prowadziła zespół ds. profilaktyki Naczelnej Komisji Stomatologicznej. Grażyna 

Lesyng – Pawłowska pracowała w Naczelnym Sądzie Lekarskim, podobnie jak 

Sabina Kańtoch, jako zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej. Jarosław Wanecki przewodniczył Kolegium Redakcyjnemu Gazety 

Lekarskiej w Warszawie oraz był członkiem komisji ds. zmian legislacyjnych przy 

Ministrze Zdrowia. Marianna Rybicka aktywnie uczestniczyła w spotkaniach Komisji 

Seniorów NIL a Joanna Maślankowska reprezentowała nas podczas posiedzeń 

Krajowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami VII kadencji. Paweł Sobieski 

uczestniczył w zastępstwie w obradach mini-konwentu Prezesów w Szczyrku. 

Ponadto Płock wybrano na miejsce obrad Naczelnego Sądu Lekarskiego.  

 Jarosław Wanecki był uczestnikiem VII Kongres Polonii Medycznej w 

Krakowie, podczas którego został odznaczony godnością Meritus pro Medicis 

(zasłużony dla lekarzy). Ewa Szczutowska i Michał Kuriga uczestniczyli w Forum 

Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się w Senacie Rzeczpospolitej 

Polskiej. Członkowie prezydium lub komisji brali udział w pogrzebach lekarzy i 

lekarzy dentystów, w tym Hanny Hejke-Mojzesowicz – Sekretarza I kadencji 

płockiego samorządu lekarskiego.  

 Drugą rocznicę działania obchodziła strona internetowa, z której możemy być 

dumni, ale wymaga ona stałego nakładu pracy – zwłaszcza ze strony komisji 

kształcenia, stomatologicznej , seniorów i Klubu Lekarza. Dla celów informacyjnych 

udoskonalany był system INFOIL, którego zadaniem jest koordynacja kształcenia na 

terenie działania izby oraz wprowadzono system przeglądu prasy MEDIALEK. 

 Za nami Wybory VII kadencji. Organizacyjnie inne od poprzednich bo 

korespondencyjne. W całej Polsce wynik frekwencyjny płockiej izby był najwyższy i 

przekroczył 50%. Dzięki temu, mimo problemów z pogodą mógł się odbyć bez 

zakłóceń zjazd sprawozdawczo-wyborczy, który wybrał nowe organy a następnie 

podczas posiedzeń inauguracyjnych ich prezydia. Wcześniej zasady organizacji 



wyborów omówiliśmy podczas Zjazdu w Łęczycy (po raz pierwszy w historii) a po 

wyborach omawialiśmy przyszłość kadrową i merytoryczną z liderami rejonów, którzy 

spotykali się w gronie delegatów. 

 6 grudnia Prezes i Skarbnik na podstawie uchwały Rady podpisali akt 

notarialny kupna 95 metrowego lokalu na pierwszym piętrze kamienicy Kościuszki 8, 

w której znajduje się siedziba izby, w celu adaptacji na cele szkoleniowe. Do końca 

roku omówiono zasady przeprowadzenia remontu i przygotowano dokumentację do 

podpisania umowy pożyczki od Naczelnej Izby Lekarskiej.  

W imieniu własnym i członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku proszę 

delegatów 34. Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku o udzielenie Radzie 

absolutorium.  

 

Prezes 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku 

Jarosław Wanecki 

 
 
 
 
 

 
 


