
Protokół ze spotkania Delegatury Łódzkiej – dnia 7 maja 2018 roku 

Pierwsze, w ósmej kadencji OIL, spotkanie delegatów Delegatury Łódzkiej, otworzył Grzegorz 

Krzyżanowski, przewodniczący Delegatury Łódzkiej VII kadencji przedstawiając nowo wybranego 

wiceprezesa ORL – Łukasza Jaska, który będzie  przewodniczył tejże Delegaturze w VIII kadencji. 

Podkreślił Jego wieloletni wkład w działalność łódzkiego samorządu. 

W spotkaniu wzięły udział 43 osoby (zał. Nr 1 - lista obecności). 

 Wiceprezes ORL Łukasz Jasek rozpoczął spotkanie smutnym akcentem, poinformował o 

śmierci delegata  lekarza Józefa Głośnego, który mandatem delegata legitymował się od pierwszej 

kadencji OIL. Pan Doktor odszedł na wieczny dyżur 4 maja 2018 roku. Jego pogrzeb odbędzie się 9 

maja na cmentarzu św. Rocha na Radogoszczu w Łodzi. Pamięć zmarłego Kolegi Delegata uczczono 

minutą ciszy. 

 W części roboczej zebrania, delegaci zostali poinformowani o możliwości działania w 

powołanych przez Okręgową Radę Lekarską (uchwały ORL nr 4 i nr 5 z 4.04.18r) komisjach 

problemowych. Wiceprezes poprosił o składanie takich deklaracji i zaangażowanie się w pracę 

samorządu zgodnie z własnymi zainteresowaniami, czy też predyspozycjami.  

Następnie zapoznał koleżanki i kolegów delegatów z apelami uchwalonymi przez ORL, skierowanymi 

do Sejmu RP, Prezesa Rady Ministrów i ministrów odpowiednich resortów, w sprawie: 

- możliwości wystawiania  zwolnień lekarskich także w formie papierowej, równolegle z 

elektroniczną; 

- zmniejszenia obowiązków biurokratycznych i administracyjnych nałożonych na lekarzy.  

Wiceprezes Ł. Jasek poinformował uczestników zebrania o możliwości korzystania z pomocy 

pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów (uchwała nr 7 ORL) oraz mediatora (uchwała nr 

6 ORL) z prośbą o propagowanie takiej wiedzy wśród środowiska lekarzy i ich rodzin. 

Kolejną część zebrania poświęcono na szkolenie w zakresie RODO – ochrony danych 

osobowych, czyli Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 

27.04.2016r., które począwszy od 25 maja br., dość znacznie przemodeluje sposób, w jaki 

wykorzystujemy dane osobowe. Zawiłości wiedzy o RODO i jego praktyczne zastosowanie przybliżył 

uczestnikom zebrania informatyk i Administrator Bezpieczeństwa Informacji OIL - Bartłomiej Nowak. 

Podczas szkolenia delegaci zadawali pytania i wspólnie wyjaśniano niektóre wątpliwości. 

Na koniec, wiceprezes Ł. Jasek, poinformował o zaplanowanych terminach zebrań Delegatury 

Łódzkiej w dniach:  10 września i 12 listopada br., w poniedziałki, o godz. 18.00. Jednak na prośbę kol. 

Małgorzaty Zatke-Witkowskiej, rozważono jeszcze spotkanie delegatów w czerwcu, aby przekazać 

materiały uchwalone przez XIV KZL. Na tym obrady zakończono. 

 

Opracowanie: Alina Paradowska 
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