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Protokół z posiedzenia Delegatury Łódzkiej w dniu 22 lutego 2018 roku 

 Dnia 22 lutego br., odbyło się ostatnie w siódmej kadencji posiedzenie delegatów z 

Delegatury Łódzkiej. W zebraniu uczestniczyły 64 osoby (zał.nr 1 – lista obecności), delegaci 

ustępującej kadencji siódmej i nowi wybrani na czas trwania kadencji ósmej. W spotkaniu 

brał udział prezes ORL – Grzegorz Mazur. Spotkanie prowadził przewodniczący Delegatury 

Łódzkiej – wiceprezes Grzegorz Krzyżanowski. 

Na początku zebrania poproszono jednego z negocjatorów (z ramienia rezydentów), 

biorącego udział w podpisywaniu porozumienia lekarzy rezydentów z ministrem zdrowia do 

zrelacjonowania tego spotkania. Lekarz Damian Patecki, wskazał plusy i minusy podpisanego 

porozumienia. Podkreślił, że trzeba będzie pilnować realizacji tego porozumienia. 

D. Patecki poprosił władze OIL o wystosowanie apelu/stanowiska do zarządzających 

szpitalami, aby nie zmuszali lekarzy rezydentów do podpisywania klauzuli opt-out. Jak 

poinformował wiceprezes ORL – G. Krzyżanowski, taki dokument może zostać uchwalony 

przez Prezydium na najbliższym posiedzeniu, 6 marca br. Następnie wywiązała się dyskusja, 

w której delegaci wyrażali różne opinie podsumowując zakończony protest rezydentów. 

Prezes G. Mazur, podsumowując dyskusję, powiedział że celem następnej kadencji powinna 

być odbudowa dobrego wizerunku środowiska lekarskiego, także jego solidarności i poczucia 

wspólnego dobra, co powinno przekładać się na dobrą atmosferę w miejscach pracy. 

W kolejnym punkcie spotkania, prowadzący zebranie przypomniał, że wybrano 133 

delegatów na czas trwania VIII kadencji, w 41 rejonach wyborczych Delegatury Łódzkiej, w 

tym: 51 osób nowych; 60 delegatów ustępuje z końcem VII kadencji. Szczególne 

podziękowania G. Krzyżanowski skierował do Delegatów, którzy wyróżnili się 

dyspozycyjnością: Mariusz Burzyński – 100 % obecności na zebraniach delegatury i Jacek 

Wilkosz – 95 % . 82 delegatów, działających w VII kadencji zostało ponownie wybranych na 

VIII kadencję, w  tej grupie jest Barbara Błaszczyk – 100 % obecności na zebraniach 

delegatury. 

  Przechodząc do punku związanego z organizacją XXXVI OZL sprawozdawczo-

wyborczego, przewodniczący Delegatury poprosił o przedstawienie się delegatów, którzy 

zamierzają kandydować w wyborach na prezesa Izby. Cztery osoby: Marek Nadolski, Paweł 

Czekalski, Damian Patecki i Małgorzata Zatke-Witkowska, potwierdziły swój zamiar i krótko 

określiły przyświecające im cele. 

Omawiając program sprawozdawczo-wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, 

przyjęto zgłoszenia delegatów chętnych do pracy w prezydium i komisjach zjazdowych 

XXXVI OZL (zał.nr.2 do protokołu). 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej, przypomniała zasady regulaminu 

wyborczego i poprosiła delegatów o współpracę. W dyskusji, która wywiązała się, 

zasugerowano aby określić limit czasu do 10 minut na autoprezentację kandydata na prezesa, 

z uwagi na ich liczbę. 
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Zarekomendowano, z ramienia Delegatury Łódzkiej, delegatów do wyborów na 

członków organów OIL na okres VIII kadencji działania samorządu lekarskiego: do 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Izabela Banaś; do Okręgowej Komisji Wyborczej – Michał 

Bobrski i Wojciech Kuncman. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Ostatnią część zebrania poświęcono na uroczyste podziękowanie i wręczenie 

dyplomów ustępującym delegatom OZL VII kadencji. Złożono gratulacje dla nowych 

delegatów VIII kadencji i wyrazy uznania dla delegatów ponownie wybranych. Dyplomy, z 

rąk prezesa G. Mazura, wiceprezesa G. Krzyżanowskiego i sekretarza ORL P. Czekalskiego, 

przyjmowali obecni na zebraniu delegaci. 

Na zakończenie spotkania przewodniczący Delegatury Łódzkiej – wiceprezes ORL G. 

Krzyżanowski – serdecznie podziękował wszystkim delegatom i współpracownikom za 

zaangażowanie i współpracę. I tym miłym akcentem, ostatnie w siódmej kadencji zebranie 

Delegatury Łódzkiej OIL - zakończono. 

 

Protokół sporządziła A. Paradowska 

Za zgodność G. Krzyżanowski 


