
Sprawozdanie zjazdowe Delegatury Łódzkiej OIL 

za okres między zjazdami (11.04.2015 – 31.03.2016) 

W okresie sprawozdawczym w Delegaturze Łódzkiej odbyło się 5 spotkań delegatów, którym 

przewodniczyłem. W spotkaniu brali udział przewodniczący Zespołów Delegatów, lub inni delegaci w 

ich zastępstwie. 

Zebrania Delegatury Łódzkiej poświęcaliśmy głównie sprawom  aktualnym dla środowiska lekarskiego 

oraz organizacyjnym, wynikającym z działania naszego samorządu.  

Podczas kolejnych spotkań debatowaliśmy na następujące tematy: 

1 – Ubezpieczenia lekarzy, czyli dostosowanie produktów ubezpieczeniowych chroniących 

wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty w odniesieniu do pojawiających się oczekiwań 

zainteresowanych – przedstawiciele GBU Global, zaproszeni na zebranie delegatury, przypomnieli 

zebranym program „PIGUŁKA”, który obejmuje: obowiązkowe  i dobrowolne ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie 

OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenie gabinetów lekarskich. 

2 – Tajemnica zawodowa w odniesieniu do projektowanych zmian ustaw, między innymi w sprawie 

projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji – zapoznał zebranych mec. J. Klimek. Ten akt prawny, 

ingeruje w inne akty prawne regulujące działanie zawodów medycznych. Takie działanie ustawodawcy 

zostało ocenione negatywnie. 

3 – Prowadzenie dokumentacji medycznej i e-dokumentacji i ochrony zawartej w niej danych 

osobowych -  w obliczu podpisanej, przez prezydenta RP, znowelizowanej ustawy dotyczącej tzw. 

platformy e-zdrowie, związanej z wdrażaniem systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Zagadnienia z tego obszaru przybliżyli 

zebranym: radca prawny OIL – mec. Paweł Lenartowicz pod względem ochrony prawnej i informatyk 

OIL – mgr Bartłomiej Nowak w zakresie ochrony informatycznej. 

4 – Zasady wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (E-ZLA): udogodnienia i problemy dla 

lekarzy wynikające z wprowadzonego systemu. Wstępnie wprowadzono zebranych w zagadnienie, a 

następnie zaprezentowano 6 krótkich  filmów instruktażowych, informując o ich dostępności na stronie 

ZUS (WWW.zus.pl). Poproszono zebranych o zapoznanie się z rozdanymi broszurami. Ciekawych 

informacji udzielił pracownik RPWDL OIL w Łodzi – mgr Wojciech Łukomski, przedstawiając autorską 

prezentację na temat problemów, z jakimi spotka się lekarz w tym temacie. Natomiast przykład realny 

przeprowadzenia procedury wystawienia zwolnienia, a potem jego anulowania - przekazała koleżanka 

dr Lidka Klichowicz, wystawiając a potem anulując ZLA własnemu mężowi. Ocena wypadła 

negatywnie. Procedurę należy zmodyfikować w wielu punktach, aby była zdecydowanie mniej 

czasochłonna.  

Wybraliśmy kandydatów do odznaki "Zasłużony Nauczyciel Lekarzy", a wnioski skierowaliśmy do 

Kapituły odznaczenia. Podczas obrad XXXIII OZL odznaczenie otrzymali: prof. Józef Matych, urolog ze 

Szpitala im. Pirogowa i dr n. med. Alina Mochecka-Thoelke, neurolog ze Szpitala im. Barlickiego. 

Podczas kolejnego Zjazdu, XXXIV zwołanego na 9 kwietnia 2016 roku w Nieborowie koło Łowicza, 

odznaczenia otrzymają kolejni Mistrzowie z naszej Delegatury. 

Podczas marcowego spotkania delegatów, wskażemy kandydatów do składu prezydium, sekretariatu i 

komisji zjazdowych. Tradycyjnie przygotujemy, ewentualne projekty uchwał, stanowisk i apeli, które 

przedłożymy podczas obrad XXXIV OZL. 

http://www.zus.pl/


Obszerne sprawozdania z posiedzeń Delegatury są często publikowane na łamach pisma Panaceum 

oraz na stronie  www.oil.lodz.pl w zakładce: DELEGATURY, a ważniejsze materiały przekazywane 

drogą elektroniczną na bieżąco. 

Koleżankom i Kolegom Delegatom, aktywnie uczestniczącym w naszych zebraniach oraz często 

udzielających merytorycznych rad pozostałym uczestnikom – serdecznie dziękuję. 

Wielokrotnie, podczas spotkań Delegatury Łódzkiej, w omawianiu trudnych i nielekarskich zagadnień 

wspierali nas radcy prawni OIL: panowie mecenasi Jarosław Klimek i Paweł Lenartowicz oraz 

pracownicy biura OIL – panowie Wojtek Łukomski  i Bartek Nowak. Zawsze, nad przebiegiem naszych 

spotkań „czuwała” i angażowała się w ich organizację Alinka Paradowska z sekretariatu biura OIL.  

Wszystkim Wam - bardzo serdecznie dziękuję. 

Grzegorz Krzyżanowski 

 

http://www.oil.lodz.pl/

