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S£OWO PREZESA

P³ock 3 kwietnia 2021 roku

Szanowni Pañstwo!
Kole¿anki, Koledzy lekarze i lekarze dentyœci, cz³on-

kowie Okrêgowej Izby Lekarskiej w P³ocku!

Rok 2021 jest kolejnym rokiem walki z pandemi¹
SARS-COV-2, walki z niedoskona³oœciami organizacyj-
nymi systemu ochrony zdrowia w kraju, walki o zdro-
wie i ¿ycie naszych pacjentów.

Nie ma lekarza i lekarza dentysty, którego problemy
zwi¹zane ze zmianami, wymuszanymi przez pandemiê,
by nie dotyczy³y - tych zawodowo aktywnych, i tych
stoj¹cych obok, jako obserwatorzy.

Dla œrodowiska lekarzy i lekarzy dentystów Okrêgo-
wych Izb Lekarskich w Polsce jest to tak¿e rok wybor-
czy. Najprawdopodobniej w marcu roku 2022  doko-
namy wyborów do organów OIL w P³ocku: Okrêgowej
Rady Lekarskiej, Okrêgowego S¹du Lekarskiego, Okrê-
gowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej,
Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, Okrêgowej Komisji
Wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
Krajowy Zjazd podczas obrad dokonaj¹ zaœ wyboru
sk³adu osobowego naczelnych organów samorz¹du le-
karskiego zgodnie z ustaw¹ o Izbach Lekarskich z 2009
roku.

Kole¿anki, Koledzy!
Kadencja VIII naznaczona zosta³a piêtnem pande-

mii. ¯adna z poprzednich Okrêgowych Rad  Lekarskich

Ryszard Moñdziel

ani w P³ocku, ani w Polsce nie stawa³a przed koniecz-
noœci¹ poszukiwania innych ni¿ dotychczas znane form
kontaktu. ¯adna z kadencji nie musia³a w swojej dzia-
³alnoœci wpisywaæ siê  w ramy opisywane ogranicze-
niami i obostrzeniami. St¹d czêœæ znanej i oczekiwanej
aktywnoœci, zarówno w OIL P³ock, jak i innych izbach
zosta³a znacznie zredukowana. Wszelkie, tak dotych-
czas przez nas lubiane spotkania osobiste,  konferen-
cje, uroczystoœci, jubileusze, musia³y byæ… najpierw
przesuniête, a potem, przy kolejnych falach zachoro-
wañ, ca³kowicie odwo³ane. Z pewnoœci¹ jest to piêtno
naszej VIII kadencji.

Przed nami nowe decyzje. Przed nami wybory. A w
wyborach piêkne jest to, ¿e za ich ostateczny kszta³t,
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ bierzemy my - wyborcy. De-
mokratyczne rozwi¹zania nie s¹ - to wiemy - najlepsze.
Ale wiemy te¿, ¿e inne s¹ jeszcze gorsze. Nie pozwól-
my, aby zabrak³o osób, cz³onków OIL P³ock, którzy po-
dejm¹ wyzwanie i poœwiêc¹ siê pracy na rzecz ca³ego
œrodowiska. A pracy jest (teraz to wiem z doœwiadcze-
nia) sporo. Nie pozwólmy, aby nasze dotychczasowe
osi¹gniêcia - przecie¿ mamy swój znak, swój obszar
dzia³ania, swoje zadania, swoje osi¹gniêcia, swój cha-
rakter - nie mia³y kontynuacji. Wykonajmy przywilej i
obowi¹zek cz³onka samorz¹du lekarzy i lekarzy denty-
stów. SprawdŸmy swój rejon wyborczy. Oceñmy ak-
tywnoœæ. Zastanówmy siê co dla nas, cz³onków samo-
rz¹du jest najwa¿niejsze. Pomyœlmy, kto móg³by naszym
zdaniem byæ reprezentantem naszych idei i dokonajmy
wyboru delegata na Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL P³ock.
To ten lekarz, lekarz dentysta otrzymuj¹c nasz g³os,
bêdzie zobowi¹zany usilnie pracowaæ w lekarskim sa-
morz¹dzie. W demokratycznych granicach bêdzie mia³
g³os decyzyjny - jako delegat, jako cz³onek Organu OIL
P³ock, lub jako Prezes OIL P³ock. Szukajmy lekarza,
lekarza dentysty, który rozumie samorz¹d, widzi jego
problemy, nie boi siê krytyki, ma „intuicjê” i jest w sta-
nie „daæ siebie innym”. ZnajdŸmy takiego, który zaak-
ceptuje pracê dla satysfakcji wykonywania wartoœcio-
wego zadania. Pamiêtajmy, ¿e ju¿ teraz rozpoczynamy
budowanie kszta³tu OIL P³ock IX Kadencji, a przez ten
wybór, kszta³tu Naczelnej Rady Lekarskiej i organów
naczelnych na lata 2022-2026. Nie uciekajmy od od-
powiedzialnoœci za nasz samorz¹d! Wszyscy weŸmy
udzia³ w wyborach. To naprawdê wa¿ne!

Ryszard Moñdziel
prezes ORL w P³ocku VIII kadencji
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KOMUNIKAT NR 4
O ZAMKNIÊCIU LIST REJONÓW WYBORCZYCH I ZG£ASZANIU KANDYDATÓW

NA DELEGATÓW NA OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY IX KADENCJI

Szanowna Kole¿anko! Szanowny Kolego!
Okrêgowa Komisja Wyborcza informuje, ¿e 26 kwietnia 2021 roku, po uwzglêdnieniu wszystkich wniosków lekarzy i

lekarzy dentystów, deklaruj¹cych udzia³ w wyborach w innym rejonie wyborczym, zamknê³a listy rejonów wyborczych na
okres IX kadencji. Wszystkie listy podane s¹ na stronie internetowej izby (listy rejonów) i s¹ ostateczne. Na podstawie list
okreœlona zosta³a uchwa³¹ OKW liczba mandatów, które przypadaj¹ w poszczególnych rejonach wyborczych - dane wyszcze-
gólniono w nag³ówkach rejonów wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym rozpocz¹³ siê czas zg³aszania kandydatów
na delegatów IX kadencji, którego mo¿na dokonaæ wype³niaj¹c kartê zg³oszenia kandydata. Informujemy o mo¿liwoœci
zg³oszenia „siebie samego” lub innej osoby wy³¹cznie ze swojego rejonu wyborczego po uzyskaniu pisemnej zgody kandy-
data, potwierdzaj¹cej jednoczeœnie fakt niekaralnoœci.

Wype³nione karty zg³oszenia nale¿y przes³aæ do Okrêgowej Komisji Wyborczej w P³ocku, ul. Koœciuszki 8 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 28 czerwca 2021 roku za poœrednictwem poczty, mailem (skan) lub dostarczyæ osobiœcie do Biura
Okrêgowej Izby Lekarskiej w P³ocku.

Joanna Maœlankowska
Przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Wyborczej w P³ocku

REJONY
WYBORCZE

lekarski
powiat ³êczycki
powiat ³owicki

4 mandaty
pracuj¹cy i seniorzy

REJON NR 02

lekarski
powiat sierpecki

4 mandaty
pracuj¹cy i seniorzy

REJON NR 01

lekarsko-dentystyczny
miasto P³ock, p. p³ocki
pp. p³oñski, sierpecki

i gostyniñski
4 mandaty

tylko seniorzy

REJON NR 03 B

lekarski
miasto P³ock

pp. p³ocki i p³oñski
6 mandatów
tylko seniorzy

REJON NR 03 A

lekarski
miasto P³ock

Wojewódzki Szpital
Zespolony

19 mandatów
pracuj¹cy

REJON NR 04
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lekarski
miasto P³ock, p³ocki ZOZ, WOMP,

pogotowie, sanepid, NFZ, ZUS
6 mandatów

pracuj¹cy

REJON NR 10

lekarsko-dentystyczny
pp. kutnowski, ³êczycki,
³owicki i sochaczewski

4 mandaty
pracuj¹cy i seniorzy

REJON NR 09

lekarski
p. gostyniñski, p. sochaczewski

5 mandatów
pracuj¹cy i seniorzy

REJON NR 07

lekarsko-dentystyczny
miasto P³ock, p. p³ocki

pp. p³oñski, sierpecki i gostyniñski
11 mandatów

pracuj¹cy

REJON NR 06
lekarski

miasto P³ock, pp. p³ocki i p³oñski
13 mandatów

pracuj¹cy

REJON NR 05

lekarski
powiat kutnowski

10 mandatów
pracuj¹cy i seniorzy

REJON NR 08
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