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Protokół z posiedzenia Delegatury Łódzkiej w dniu 25 listopada 2019 roku 

(posiedzenie nr 10/VIII/2019) 

Spotkanie delegatów prowadził wiceprezes Łukasz Jasek przewodniczący Delegatury 

Łódzkiej OIL. W zebraniu uczestniczyły 34 osoby, które przybyły na ostatnie w bieżącym roku 

zebranie Delegatury Łódzkiej zorganizowane w poniedziałek 25 listopada.  

Wiceprezes ORL, przewodniczący Łukasz Jasek rozpoczął zebranie od podsumowania i 

krótkiej relacji z przebiegu gali obchodów 30-lecia zorganizowane 23 listopada w Sali koncertowej 

filharmonii łódzkiej. Przewodniczący Delegatury wymienił osoby uhonorowane okolicznościowymi 

medalami oraz odznaczone złotą i srebrną odznaką „Zasłużony dla samorządu lekarskiego”. Była też 

chwila wyjątkowa, gdy srebrną odznakę „Zasłużony dla samorządu lekarskiego” odebrała dr 

Magdalena Pietrzkowicz, która nie mogła uczestniczyć w gali 23 listopada br. Przewodniczący 

wspomniał również o pożegnaniach i podziękowaniach, mających miejsce podczas obchodów. Za 

wieloletnią pracę złożono podziękowania; dla red. Niny Smoleń, wieloletniej redaktor naczelnej 

„Panaceum” oraz dla Haliny Kotus – dyrektor biura OIL. Wskazał, że obie Panie należało pożegnać z 

godnością i w uroczystych okolicznościach. 

Łukasz Jasek przypomniał delegatów, że w dniu 28.03.2020 roku zaplanowano XXXVIII 

Okręgowy Zjazd Lekarzy we Włyniu koło Warty.  Stosowna uchwała zostanie podjęta przez ORL na 

najbliższym posiedzeniu. Zaproponował, by zgłaszać kandydatów do nagrody „Zasłużony Nauczyciel 

Lekarzy”. Laureaci tej nagrody zostaną uhonorowani odznaczeniem podczas przyszłorocznego 

Zjazdu.  

W dalszej części zebrania, prowadzący podsumował sytuację związaną z konkursem 

ogłoszonym przez dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i 

Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 

W związku ze zgłoszeniem kandydata - aktualnie piastującego to stanowisko zaistniała konieczność 

uzupełnienia/zmiany składu komisji. Konkurs musiał zostać odwołany i nie jest znany nowy termin. 

Łukasz Jasek wskazał, że tak duży i ważny szpital powinien jak najszybciej uporać się z tą sytuacją. 

Głos zabrał delegat Fabian Obzejta, który wspomniał, że rada społeczna szpitala Kopernika, na 

ostatnim spotkaniu, debatowała nad skomplikowaną sytuacją kadrową w tymże szpitalu, bo jednym ze 

scenariuszy jest to, że dyrektorem generalnym zostanie lekarz – wówczas nie będzie konieczności 

powoływania dyrektora ds. medycznych. Ale Ł. Jasek wskazał, że jeśli między nowym dyrektorem 

szpitala a dyrektorem ds. lecznictwa nie będzie „chemii”, to nowy dyrektor może powołać kolejny 

konkurs na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa.  

Kolejne dwa konkursy ogłoszono w Szpitalu im. Jonschera – na ordynatora oddziału chorób 

wewnętrznych i ordynatora oddziału kardiologii oraz SOR-u. Łukasz Jasek zaproponował dwóch 

kandydatów jako członków komisji konkursowej w pierwszym konkursie do akceptacji delegatury. Są 

to Jolanta Goch i Januariusz Kaczmarek. W przypadku konkursu na SOR, Ł. Jasek wskazał 

kandydaturę prof. Dariusza Timlera. Delegaci przyjęli zaproponowanych kandydatów przez 

aklamację. 

Kolejnym punktem omówionym podczas zebrania był temat ochrony radiologicznej. Zmiany 

w ustawie zakładają, że obowiązek podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej będzie 

mógł być realizowany nie tylko poprzez szkolenia ORP, ale także poprzez inne szkolenia z tematyki 

radiologicznej, a także udział w wydarzeniach naukowych jako prelegent lub wykładowca.   

W następnym punkcie programu wiceprezes Ł. Jasek poinformował, że ostatnie posiedzenie 

Naczelnej Rady Lekarskiej odbyło się 22.11.br. Naczelną Radę zaszczycił wizytą nowy Marszałek 

Senatu prof. Tomasz Grodzki. Zaprezentował się jako człowiek niezwykle otwarty na nowe pomysły, 
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podkreślał zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lekarskiego. Prezes łódzkiej ORL Paweł 

Czekalski dodał, że należy poczekać, jak to się przełoży na praktykę.  

Podczas zebranie delegatów, nie mogło zabraknąć E-recept, czyli najgorętszego tematu wśród 

lekarzy w ostatnim kwartale roku. Prezes Czekalski wspomniał, że na Prezydium NRL był obecny 

minister Cieszyński i z jego wypowiedzi można wywnioskować, że nie będzie kar za niewypisywanie 

e-recept, bo przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wiedzą, że system może w styczniu nie wytrzymać 

obciążenia. Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego OZZL, Małgorzata Zatke-Witkowska wskazała, aby 

zobligować ministra Cieszyńskiego, do złożenia tej deklaracji na piśmie, bo jego obietnice słowne nie 

są wiążące.  

W telegraficznym skrócie dr Łukasz Jasek przekazał aktualności z kraju: o tym, że ruszył 

proces w sprawie, w której dr Katarzyna Pikulska – twarz protestu rezydentów – pozwała TVP o 

zniesławienie. Z kolei w czwartek 21.11 zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 

rozstrzygnął, że samorząd nie może ponosić odpowiedzialności za długi szpitala. Czekamy na 

wprowadzenie przepisów (za 18 miesięcy), które zdejmują z samorządów konieczność „oddłużania” 

szpitali – pełna odpowiedzialność za stan finansowy przejdzie bezpośrednio na NFZ i Ministerstwo 

Zdrowia.  

Kolejnym tematem były kontrowersje wokół umów z lekarzami. Łukasz Jasek wskazał, że w 

AOS-ach podpisując umowy, koszty diagnostyki są dzielone między jednostkę a lekarza.  

Wspomniał również, że Minister Cieszyński zapowiedział promowanie placówek medycznych, które 

wprowadzą e-zdrowie.  

Część prezentacyjną wiceprezes Ł. Jasek zakończył żartobliwą, choć niełatwą zagadką – ilu 

lekarzy jest w Polsce? Wspomniał o programie, w którym wystąpił obecny minister zdrowia Ł. 

Szumowski, były minister K. Radziwiłł, Artur Drobniak z NIL, wśród których każdy z nich inaczej 

interpretuje liczbę lekarzy w naszym kraju. Rozbieżność była duża – od 170 tys. według Ł. 

Szumowskiego do 100 tys. według A. Drobniaka.  

Na koniec posiedzenia koleżanki i koledzy delegaci zostali zaproszeni na imprezy w Klubie 

Lekarza: Wieczór nalewek, spotkanie z Mikołajem i Turniej Szachowy. 

W wolnych wnioskach, głos zabrała delegatka Anna Bednarek-Drath, która przekazała w 

imieniu Ambasady Szwecji i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – zaproszenie na występ Chóru z 

Uppsali, w dniu 6 grudnia o godz. 18.  Zachęciła również do zapoznania się z nowym wydawnictwem 

autorstwa architekt Łucji Robak o Kaplicy Scheiblerów, na Starym Cmentarzu Przy Ogrodowej, w 

części ewangelickiej, a której remont jest na finiszu. 

  

Na tym zebranie zakończono, życząc sobie udanych Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Wiceprezes ORL – dr n. med. Łukasz Jasek 

Przewodniczący Delegatury Łódzkiej OIL 


