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Protokół ze spotkania Delegatury Łódzkiej 

w dniu 11 czerwca 2018 roku 

 

W zebraniu wzięło udział 37 delegatów, przedstawicieli wielu placówek medycznych. Spotkanie prowadził 

wiceprezes ORL, przewodniczący Delegatury Łódzkiej Łukasz Jasek.  

W pierwszej części zebrania głos zabrał prezes ORL – Paweł Czekalski i zrelacjonował koleżankom i kolegom 

Delegatom przebieg spotkania z dyrektorami szpitali i przedstawicielem rządu – wicewojewodą Karolem 

Młynarczykiem, które miało miejsce 5 czerwca br., w siedzibie Izby. Było to pierwsze spotkanie o charakterze 

roboczym, zwołane w celu rozpoznania sytuacji kryzysowej w ochronie zdrowia związanej z brakami kadrowymi, 

ucieczką młodych lekarzy za granicę i konfliktami pracowników z dyrekcją. Jak podkreślił prezes P. Czekalski - ten 

kryzys narasta. Relacjonując spotkanie, wyraził opinię uczestników, że brakuje jednolitej polityki zdrowotnej 

z określeniem finansowania, za to pod względem nakładów na służbę zdrowia jesteśmy na szarym końcu w Europie. Na 

razie w szpitalach jest tak, że jedna grupa specjalistów wyszarpuje resztki pieniędzy, żądając podwyżek, a zaraz później 

pojawia się kolejna grupa, która chce wzrostu wynagrodzeń. Podsumowując relację, prezes P. Czekalski poinformował, 

że wnioski z dyskusji uczestnicy przekazali wicewojewodzie Karolowi Młynarczykowi, licząc, że przekaże je do 

Ministerstwa Zdrowia i staną się początkiem jakichś działań. Bo to nie jest sprawa, którą można rozwiązać na szczeblu 

lokalnym. Tym bardziej, że w innych rejonach kraju pojawiają się kolejne zarzewia kryzysu.  Poinformował, że 

kolejnym etapem działań będą spotkania organizowane w poszczególnych szpitalach, a w trzeciej fazie zostanie 

zorganizowana debata z organami założycielskim szpitali. 

Następnie Ł. Jasek przedstawił zebranym relację z XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, który obradował w dniach 

25-26 maja br., w Warszawie. Członkowie łódzkiej OIL, podczas Zjazdu aktywnie pracowali w następujących gremiach 

zjazdowych. Kol. Grzegorz Krzyżanowski przewodniczył obradom Zjazdu. Do pracy w komisjach zostali powołani: 

Paweł Czarnecki – w Komisji Mandatowej; Komisji Regulaminowej przewodniczył Włodzimierz Kardas i Łukasz Jasek 

był sekretarzem. W Komisji Uchwał i Wniosków przewodniczącym został wybrany Ryszard Golański, a członkiem 

Dariusz Timler. W pracach Komisji skrutacyjnej powołanej do wyboru członków NRL, NKR, KKW brali udział  Irena 

Elerowska i Piotr Wiśniewski. Kol. Paweł Susłowski brał czynny udział w pracach Komisji Wyborczej XIV KZL. W 

przeprowadzonych wyborach do organów, członkowie łódzkiej OIL zostali powołani w skład następujących organów 

NIL. W skład Naczelnej Rady Lekarskiej weszli: Paweł Czekalski – z funkcji (prezes ORL w Łodzi) i wybrani; Ryszard 

Golański, Łukasz Jasek, Grzegorz Krzyżanowski, Małgorzata Lindorf, Grzegorz Mazur i Damian Patecki. Członkami 

Naczelnego Sądu Lekarskiego zostali, na kolejną kadencję: Ireneusz Juzala i Paweł Matysiak. W skład Naczelnej 

Komisji Rewizyjnej został wybrany, nowy delegat - Filip Płużański. Została także wybrana Krajowa Komisja Wyborcza 

na czas trwania VIII kadencji, a w jej gronie są Włodzimierz Kardas, Paweł Susłowski. 

W kolejnej części, prowadzący zebranie wiceprezes Ł. Jasek, zapoznał uczestników spotkania z materiałami 

uchwalonymi przez XIV KZL, który podjął: 17 uchwał, 4 stanowiska i 19 apeli. Celem szczegółowej analizy 

uchwalonych materiałów – odesłał zainteresowanych na stronę internetową NIL. 

Następne spotkanie delegatów Delegatury Łódzkiej OIL odbędzie się 10 września br., w poniedziałek, o godz. 18.00. 

 

Protokół opracowała:  A. Paradowska 

Za zgodność: dr n. med. Łukasz Jasek, wiceprezes ORL, przewodniczący Delegatury Łódzkiej OIL 

 


