PROTOKÓŁ
z 2/VI posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbyło się
26 marca 2010 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej,
przy ulicy Sobieskiego 110 w Warszawie

Początek obrad: godz. 11.00
Obecni wg listy obecności – załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Obradom przewodniczył Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz

Ad pkt 1
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz poinformował zebranych o śmierci Pana
Profesora Tadeusza Chruściela. Poprosił zebranych o powstanie i uczczenie Jego
pamięci minutą ciszy.
Naczelna Rada Lekarska uczciła minutą ciszy śp.Tadeusza Chruściela.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej
Nocy powitał na sali Ks. Józefa Jachimczaka i udzielił mu głosu.
Ks. Józef Jachimczak podziękował za zaproszenie na posiedzenie Naczelnej Rady
Lekarskiej. Wyjaśnił, iż symboliczne święcenie jajek było praktykowane w Kościele od
najdawniejszych czasów. Poświęcenie to ma łączyć ludzi, tworzyć wspólnotę.
Następnie złożył obecnym życzenia, aby w ich osiągnięciach zawodowych była
twórczość myśli i twórczość serca.
Następnie pobłogosławił przygotowane dla zgromadzonych symboliczne śniadanie
Wielkanocne.

Życzenia świąteczne złożył następnie Prezes NRL Maciej Hamankiewicz.

Kol. Igor Chęciński stwierdził, że dziś jest szczególna uroczystość. Poinformował, że
kilkanaście dni temu uczestniczył w wydarzeniu o równie uroczystym charakterze
i wyjaśnił, że został wówczas poświęcony sztandar Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Z tej
okazji wręczył Prezesowi NRL nagranie DVD z tej uroczystości oraz fotografię
o wartości historycznej.
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Ad pkt 2
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz przedstawił projekt porządku obrad, druk
[NRL/03.10/01], stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania proponowany porządek obrad został
przyjęty większością głosów.
Ad pkt 3
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz poinformował, że sprawozdanie z działalności
Prezesa wszyscy członkowie Rady otrzymali w formie elektronicznej, dlatego
przedstawi jedynie dwa najważniejsze, w jego ocenie, punkty tego materiału.
W pozostałym zakresie wskazał, iż gotów jest udzielić odpowiedzi na ewentualne
pytania dotyczące pozostałych działań objętych sprawozdaniem.
Poinformował, że w dniu 19 marca 2010 r. brał udział w spotkaniu uczestników
Białego Szczytu z 2008 r., które odbyło się z inicjatywy Prezydenta RP. Celem
spotkania była analiza stopnia realizacji postulatów Szczytu. Przedstawił następnie
materiał przypominający ustalenia Białego Szczytu i wskazał, iż nie zostały one
zrealizowane. Spośród licznych ustaleń niezrealizowany został m.in. postulat wzrostu
poziomu finansowania opieki zdrowotnej do poziomu 6% PK
B oraz postulat
podniesienia wysokości składki zdrowotnej.
Poinformował, że spotkanie podsumowujące realizację ustaleń Białego Szczytu
zakończone

zostało

swoistym

dw
ugłosem,

gdyż

organizacje

prac
odawców

postulowały większe „urynkowienie” ochrony zdrowia, a organizacje związkowe
i samorządowe

podkreślały

konieczność

kształtowania

ochrony

zdrowia

przez

Państwo.
Następnie poinformował, że na ostatnim Konwencie Przewodniczących w Krakowie
ustalono, iż każde posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej będzie miało aspekt
szkoleniowy. W związku z powyższym na dzisiejsze posiedzenie został zaproszony
Pan Mec. Tomasz Pęcherz, który przedstawi referat na temat kontraktowania
świadczeń opieki zdrowotnej.
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Mec. Tomasz Pęcherz stwierdził, że system finansowania ochrony zdrowia jest
niezwykle delikatny i skomplikowany. Następnie ocenił, że system kontraktowania
został doprowadzony przez NFZ do absurdalnego poziomu komplikacji.
Przypomniał, iż w 2009 r. w systemie kontraktowania nastąpiła rewolucyjna zmiana,
polegająca na wprowadzeniu tzw. pozytywnego koszyka świadczeń. Koszyk ten jest
ustalany rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Rozporządzenia te w chwili ich wydania
inkorporowały dotychczasowe regulacje Prezesa NFZ. W poprzednio obowiązujących
regulacjach Prezesa NFZ, w zakresie wymogów dotyczących wyposażenia i
kwalifikacji personelu świadczeniodawcy, występowały kryteria obligatoryjne oraz
wartościujące. W rozporządzeniach Ministra Zdrowia wszystkie te warunki zostały
sprowadzone od jednego poziomu, tzn. są wymogami obowiązkowymi.
W związku z powyższym nastąpiły kolejne zmiany rozporządzeń koszykowych,
w których

wprowadzane

są

dodatko
we

wymagania

co

do

wyposażenia

świadczeniodawcy. Stwierdził, że zwiększanie wymagań zarówno co do kwalifikacji
personelu, jak i wyposażania świadczeniodawców może doprowadzić do sytuacji,
w której NFZ będzie miał za dużo pieniędzy na świadczenia, ponieważ zabraknie
wykonawców posiadających wymagane przez niego kwalifikacje i wyposażanie.
Następnie zwrócił uwagę, iż postanowienia tzw. ustawy wedlowskiej nie są
respektowane

przez

NFZ

w zakresie,

w

jakim

miały

gwarantować

świadczeniodawcom pewien minimalny poziom finansowania.
Dalej zwrócił uwagę, iż tzw. ecna oczekiwana, jaką NFZ ustala w trakcie
postępowania konkursowego, w sposób niedozwolony wpływa na rynek świadczeń
opieki zdrowotnej. NFZ czyni z ceny oczekiwanej cenę maksymalną. Ustawa
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie
zawiera upoważnienia dla NFZ do ustalania takiej ceny. Gdyby natomiast rozważać tę
cenę oczekiwaną, jako pewną cenę rynkową ustaloną przez NFZ i stanowiącą
podstawę do ustalenia ceny świadczeń, to należałoby się spodziewać, iż ceny te
zostały ustalone poprzez przeprowadzone analizy kosztów. Tymczasem, jak wszyscy
wiedzą, NFZ takich analiz kosztów udzielania świadczeń i rzetelnych wycen
świadczeń nie przeprowadza.
Przekazał następnie, że Prezes NFZ wydał zarządzenie dla zespołów negocjujących
ze

świadczeniodawcami

umowy

o udzielanie

świadczeń

opieki

zdrowotnej

przewidujące, iż ustalenie przez zespół negocjacyjny wraz ze świadczeniodawcą ceny
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nie

oznacza

zawarcia

z

tym

świ
adczeniodawcą

umowy.

Ocenił

powyższe

postępowania Funduszu jako całkowicie błędne.
Poinformował, że w myśl przepisów ustawy oferta zawierająca cenę poniżej 10% ceny
oczekiwanej powinna być przez NFZ odrzucana jako oferta zawierająca cenę rażąco
niską. Praktyka wskazuje jednak, iż oferty przewidujące ceny niższe od ceny
oczekiwanej o ponad 20% nie są przez NFZ odrzucane.
Zaznaczył

następnie,

że

niedopuszczalne

są

działa
nia

NFZ

polegające

na

kwestionowaniu ustaleń dokonanych przez uprawnione do tego instytucje, takie jak
np. inspekcję sanitarną.
Dalej wskazał, iż przepisy umów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami
przewidują istotną nierównowagę sił obu stron umowy. Wskazał tytułem przykładu
postanowienia dotyczące kar umownych, które w stosunku do świadczeniodawców są
niezwykle rozbudowane, natomiast w stosunku do NFZ niemalże ich nie ma. Kolejną
kwestią są różne terminy przedawnienia roszczeń obu stron umowy – świadczenia
należne

NFZ

przedawniają

się

z upływem

al t

10,

świadczenia

należne

świadczeniodawcom z upływem lat 3.
Przekazał następnie,

że

kuriozalnym jest

postępowanie

Prezesa

NFZ,

który

kwestionuje stanowisko organu nadzorującego – tj. Ministra Zdrowia w sprawie
stosowania

przez

NFZ, w ramach

prowadzonych kontroli, przepisów ustawy

o swobodzie działalności gospodarczej.
Podkreślił, że należy dążyć do zmiany prawa np. w zakresie długości okresów
przedawnienia roszczeń związanych z kontraktowaniem.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz podziękował Panu Mec. Pęcherzowi za jego
referat.

Wiceprezes NRL Romuald Krajewski poinformował, że wczoraj zebrała się Kapituła
Odznaczenia Meritus Pro Medicis, która dokonała wyboru nowego Kanclerza w jego
osobie. Sekretarzem Kapituły została Kol. Halina Porębska. Poinformował, że do
Kapituły włączono osoby z innych niż NRL organów NIL.
Kol. Andrzej Cisło zgłosił wniosek formalny o podjęcie uchwały w sprawie
wystąpienia do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ o zbadanie zgodności przepisów
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konkursowych z rozdziałem VI ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz stwierdził, że nie jest to wniosek formalny
i powinien on zostać zgłoszony w dalszej części obrad.
Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł streścił przebieg prac nad projektem ustawy o
zmianie

ustawy

o

ochronie

zdrowia

przed

następstwami

tytoniu i

wyrobów

tytoniowych, w toku których reprezentował stanowisko samorządu lekarskiego.
Stwierdził, że przyjęta przez Sejm ustawa jest parodią regulacji przeciwtytoniowej,
lecz błąd ten zostanie najprawdopodobniej naprawiony przez Senat.
Kol.

Krzysztof Bielecki

podziękował

Wiceprezesowi

NRL

Konstantemu

Radziwiłłowi za materiały przekazane w celu przygotowania się od wystąpienia w
radiu TOK FM w tej właśnie sprawie. Następnie prowokacyjnie zaproponował podjęcie
uchwały, zakazującej lekarzom palenia papierosów.

Ad. pkt 4
NRL rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zadań komisji oraz zespołów Naczelnej
Rady Lekarskiej, druk [NRL/03.10/02], stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Projekt omówił Prezes NRL Maciej Hamankiewicz.
Kol. Andrzej Cisło stwierdził, że nie rozumie przepisu projektu, który przewiduje, że
kadencja komisji i zespołów kończy się po upływie trzech miesięcy od zakończenia
kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej. Zapytał następnie, czy fakt powołania nowej
komisji lub nowego zespołu kończy kadencję dotychczasowej komisji lub zespołu
nawet, jeśli nastąpi to przed upływem trzech miesięcy od zakończenia kadencji
Naczelnej Rady Lekarskiej.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz odpowiedział, iż powodem takiej regulacji jest
konieczność zapewnienia funkcjonowania wszystkich komisji i zespołów również
bezpośrednio po wyborach, kiedy nowe organy Naczelnej Izby Lekarskiej dopiero się
konstytuują.
Kol. Andrzej Cisło stwierdził, że jeżeli wybór nowej komisji skutkuje zakończeniem
kadencji poprzedniej, to wycofuje zgłoszoną uwagę.
Kol. Jerzy Jakubiszyn zgłosił poprawkę, polegającą na wykreśleniu § 8, gdyż jest on
powtórzeniem § 4 ust. 2.
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[głos z sali] Czy kadencja przewodniczącego kończy się z wyborem Naczelnej Rady
Lekarskiej, a kadencja komisji trwa dalsze trzy miesiące?
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz odpowiedział, że przewodniczący komisji jest jej
członkiem i z racji tego jego kadencja wygasa również trzy miesiące po zakończeniu
kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej.
[głos z sali] Zgłaszam poprawkę, polegającą na wykreśleniu z § 3 ust. 1 wyrazów
„Naczelnej Rady Lekarskiej”.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz poparł zgłoszoną poprawkę.
Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł zgłosił poprawkę, polegającą na dodaniu
w treści § 12 ust. 3 przed wyrazem „nieobecności” wyrazu „nieusprawiedliwionej”.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną
przez Wiceprezesa NRL Konstantego Radziwiłła.
W wyniku przeprowadzonego głosowania poprawka została przyjęta większością
głosów, przy braku głosów przeciw i jednym wstrzymującym.
Kol. Jerzy Jakubiszyn zgłosił poprawkę, polegającą na uzupełnieniu treści uchwały o
zastrzeżenia,

iż

niektóre

post
anowienia

nie

odnoszą

się

do

onwentu
K

Przewodniczących.
Mec. Elżbieta Janczak potwierdziła zasadność przyjęcia poprawki zgłoszonej przez
Kol. Jakubiszyna.
Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł zwrócił uwagę, że zasadne jest rozszerzenie
wyłączenia stosowania niektórych przepisów w stosunku do innych osób i komisji np.
w przypadku przewodniczących okręgowych komisji stomatologicznych będących
członkami Komisji Stomatologicznej.
Kol. Halina Porębska wskazała, że w skład Komisji Stomatologicznej wchodzą
przewodniczący okręgowych komisji stomatologicznych, dlatego przepis § 17 nie
powinien być stosowany w przypadku Komisji Stomatologicznej.
Kol. Wojciech Marquardt zgłosił poprawkę, polegającą na nadaniu § 17 ust. 3
brzmienia:
„3. W posiedzeniach komisji, zespołu, oprócz jej członków, mogą brać udział z głosem
doradczym na

wniosek

i

koszt

okręgowyc
h izb lekarskich inni

upoważnieni

przedstawiciele tych izb.”
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Prezes NRL Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
w brzmieniu uwzględniającym zgłoszone poprawki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie zadań komisji oraz
zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej została przyjęta większością głosów.

W tym miejscu Prezes NRL Maciej Hamankiewicz ogłosił przystąpienie do procedury
wyborów członków komisji i zespołów NRL i udzielił głosu Przewodniczącemu
Krajowej Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej Kol. Paweł Susłowski przedstawił
skład Prezydium Krajowej Komisji Wyborczej.
Po dokonaniu weryfikacji zgłoszonych kandydatur, tj. sprawdzenia wymogu
przedstawienia zgody na kandydowanie, Sekretarz NRL Mariusz Janikowski
przystąpił do odczytywania list kandydatów do poszczególnych komisji i zespołów.
Do Komisji Etyki zgłoszeni zostali:
Kol. Zygmunt Niedźwiedź;
Kol. Artur Płachta;
Kol. Grzegorz Wrona;
Kol. Włodzimierz Gajewski;
Kol. Marianna Kawa-Kiesner;
Kol. Józef Dobrecki;
Kol. Wiesława Dec;
Kol. Jan Kłopotowski;
Kol. Danuta Korniak;
Kol. Elżbieta Rusiecka-Kuczałek
Kol. Krzysztof Dziubiński;
Kol. Andrzej Krawczyk;
Kol. Barbara Duhl;
Kol. Krzysztof Bielecki;
Kol. Ryszard Kępa.

Sekretarz NRL Mariusz Janikowski stwierdził, że do NIL nie wpłynęła zgoda Kol.
Wiesławy Dec na kandydowanie do Komisji Etyki.
Kol. Igor Chęciński oświadczył, że zgoda Kol. Wiesławy Dec zostanie w ciągu
kilkunastu minut przesłana do NIL faxem.
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Do Komisji Finansowo-Budżetowej zgłoszeni zostali:
Kol. Mariusz Kasiński;
Kol. Krzysztof Wójcikiewicz;
Kol. Krzysztof Makuch;
Kol. Ryszard Golański;
Kol. Jan Cieślicki;
Kol. Stefan Sobczyński;
Kol. Mieczysław Musiałek;
Kol. Paweł Sobieski;
Kol. Jacek Tętnowski.

Do Komisji Kształcenia Medycznego zgłoszeni zostali:
Kol. Agnieszka Ruchała-Tyszler;
Kol. Magda Wiśniewska;
Kol. Ewa Sobolewska;
Kol. Zygmunt Niedźwiedź;
Kol. Stanisław Bień;
Kol. Roman Budziński;
Kol. Halina Borgiel-Marek;
Kol. Jerzy Lach;
Kol. Teresa Bachanek;
Kol. Krzysztof Bielecki;
Kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska;
Kol. Małgorzata Klimza;
Kol. Klaudiusz Komor;
Kol. Włodzimierz Majewski;
Kol. Ładysław Nekanda-Trepka;
Kol. Bożena Pietrzykowska;
Kol. Konstanty Radziwiłł;
Kol. Dorota Radziszewska;
Kol. Krzysztof Schreyer;
Kol. Danuta Samolczyk-Wanyura;
Kol. Ewa Tuszkiewicz-Misztal;
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Kol. Andrzej Wojnar;
Kol. Tadeusz Zych;
Kol. Maria Szuber;
Kol. Romuald Krajewski;
Kol. Stanisław Ancyparowicz;
Kol. Krzysztof Dudziński;
Kol. Longin Niemczyk;
Kol. Paweł Czarnecki;
Kol. Paweł Czekalski;
Kol. Elżbieta Jaszczuk;
Kol. Jan Stasiewicz;
Kol. Wojciech Burchardt;
Kol. Joanna Podhajska;
Kol. Jerzy Friediger.

Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów zgłoszony
został:
Kol. Kazimierz Kłodziński.

Do Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów zgłoszeni zostali:

Kol. Leon Snarski;
Kol. Józefa Przeździak;
Kol. Irena Utrata;
Kol. Tadeusz Chowaniec;
Kol. Apolonia Szajner;
Kol. Maria Łyczywek Zwierz;
Kol. Małgorzata Pełka-Grzesik;
Kol. Ryszard Grabowski;
Kol. Stanisław Dzieciuchowicz.

Do Komisji Organizacyjnej zgłoszeni zostali:
Kol. Tomasz Gorczyński;
Kol. Krzysztof Marchewka;
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Kol. Maciej Borowiecki;
Kol. Paweł Czekalski;
Kol. Krzysztof Dawidowski;
Kol. Marek Jodłowski;
Kol. Konrad Maćkowiak;
Kol. Paweł Susłowski;
Kol. Jacek Chmielewski;
Kol. Łukasz Tyszler;
Kol. Iwona Jakób;
Kol. Wojciech Buxakowski;

Do Komisji Młodych Lekarzy zgłoszeni zostali:
Kol. Karolina Woźniak;
Kol. Bernarda Piekarska;
Kol. Adam Malawski-Róg;
Kol. Andrzej Kos;
Kol. Maciej Pawlak;
Kol. Maciej Krupiński;
Kol. Joanna Podhajska;
Kol. Bartosz Urbański.

Kol. Krzysztof Kordel oświadczył, że zapomniał przywieźć oświadczenia o zgodzie
na kandydowanie czterech kandydatów z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i zwrócił się o
wyrażenie zgody na dosłanie tych zgłoszeń w terminie późniejszym.
Sekretarz NRL Mariusz Janikowski stwierdził, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu, to
rozumie, iż Rada wyraża zgodę na późniejsze dostarczenie tych zgłoszeń.
Kol. Krzysztof Makuch zaapelował o umożliwienie późniejszego dostarczenia
zgłoszenia Kol. Andrzeja Kosa.

Do Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji zgłoszeni zostali:
Kol. Halina Teodorczyk;
Kol. Maciej Mrożewski;
Kol. Maciej Zarębski;
Kol. Edward Pokorny;
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Kol. Grzegorz Góral;
Kol. Maria Szuber;
Kol. Krzysztof Makuch;
Kol. Włodzimierz Cerański;
Kol. Ryszard Golański;
Kol. Lesław Rudziński;
Kol. Klaudiusz Komor;
Kol. Marcin Wroński;
Kol. Halina Nawrocka;
Kol. Edward Woliński.

Do Komisji Legislacyjnej zgłoszeni zostali:
Kol. Zbigniew Brzezin;
Kol. Halina Porębska;
Kol. Mieczysław Dziedzic;
Kol. Krzysztof Dziubiński;
Kol. Jarosław Rosłon;
Kol. Włodzimierz Majewski;
Kol. Ewa Kralkowska;
Kol. Jacek Kosowski;
Kol. Jolanta Małmyga;
Kol. Marek Jodłowski;
Kol. Konstanty Radziwiłł;
Kol. Jerzy Friediger;
Kol. Jerzy Jakubiszyn;
Kol. Krzysztof Makuch;
Kol. Halina Nawrocka.

Do Zespołu ds. Ubezpieczeń zgłoszeni zostali:
Kol. Jerzy Kossak;
Kol. Roman Olszewski;
Kol. Małgorzata Filipowska;
Kol. Zbigniew Brzezin;
Kol. Krzysztof Hajdo;
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Kol. Jerzy Gryko;
Kol. Halina Bobrowska.

Do Zespołu ds. Lekarzy Zatrudnionych w ZOZ zgłoszeni zostali:
Kol. Igor Ryśkiewicz;
Kol. Danuta Podjacka;
Kol. Wojciech Borkowski;
Kol. Andrzej Kos;
Kol. Kol. Maciej Jędrzejowski;
Kol. Aleksander Pieczyński;
Kol. Henryk Wacławek;
Kol. Grzegorz Mazur;
Kol. Piotr Ziółkowski;
Kol. Wojciech Sólka;
Kol. Halina Bobrowska.

Do Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii zgłoszeni zostali:
Kol. Ivan Kocic;
Kol. Stefan Pojda;
Kol. Jan Kłopotowski;
Kol. Robert Rewekant
Kol. Elżbieta Marcinkowska.

Do Zespołu ds. Praktyk Lekarskich zgłoszeni zostali:
Kol. Wojciech Ratajczak;
Kol. Rafał Kiełkowski;
Kol. Jerzy Blajer;
Kol. Małgorzata Osiadacz;
Kol. Danuta Dmowska;
Kol. Teresa Bujko;
Kol. Irena Elerowska;
Kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska;
Kol. Stanisław Sznajder;
Kol. Piotr Korzeniowski.
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Do Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej zgłoszeni zostali:
Kol. Zygmunt Niedźwiedź,
Kol. Anna Śpiałek;
Kol. Paweł Złotko;
Kol. Krzysztof Schreyer;
Kol. Krzysztof Dziubiński;
Kol. Grzegorz Mazur;
Kol. Kazimierz Bryndal;
Kol. Marek Walkiewicz;
Kol. Marek Stankiewicz.

Przewodniczący Komisji Sportu zaapelował o poparcie tych kandydatów do Komisji
Sportu, którzy sprawdzili się w organizowaniu imprez sportowych. Wyróżnił zwłaszcza
Kol. Mrożewskiego, Kol. Makucha, Kol. Szuber, Kol. Górala.

W tym miejscu Sekretarz NRL Mariusz Janikowski poddał pod głosowanie
kandydaturę Kol. Kazimierza Kłodzińskiego na stanowisko Przewodniczącego
Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Kol. Kłodziński został większością głosów
wybrany Przewodniczącym Komisji Emerytów i Rencistów.

Następnie Sekretarz NRL Mariusz Janikowski poinformował, że na stanowisko
Przewodniczącego Komisji Młodych Lekarzy zgłoszone zostały dwie kandydatury
i udzielił głosu pierwszemu według kolejności alfabetycznej kandydatowi.
Kol. Bartłomiej Guzik przedstawił swoją kandydaturę oraz plany działania Komisji.
Kol Krzysztof Bielecki stwierdził, że Kol. Guzik powinien również ubiegać się
o członkowstwo w Komisji Kształcenia.
Kol. Karolina Woźniak przedstawiła swoją kandydaturę oraz plany działania Komisji.
Kol. Teresa Bachanek spytała, które specjalizacje stomatologiczne są deficytowe w
opinii Kol. Woźniak oraz w jaki sposób zwiększyć liczbę miejsc specjalizacyjnych?
Kol. Woźniak odpowiedziała, że deficytowymi specjalizacjami są: stomatologia
dziecięca, protetyka i ortodoncja. Stwierdziła, że niezbędne jest zwiększenie liczby
rezydentur przeznaczonych dla lekarzy dentystów. Wskazała, że należy położyć
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większy nacisk na przeniesienie specjalizacji do mniejszych ośrodków, w tym do
praktyk lekarskich.
Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł przekazał informację, iż Senat przegłosował
całkowity zakaz palenia w szpitalach, innych placówkach służby zdrowia, szkołach
i innych placówkach edukacyjnych, w pociągach, na przystankach autobusowych,
dworcach,

samochodach

służbowych,

plażach, miejscach

przeznaczonych

do

wypoczynku dzieci i zabawy oraz w jednoizbowych lokalach gastronomicznorozrywkowych. Zaapelował o lobbowanie na rzecz poparcia dla ustawy w brzmieniu
przyjętym przez Senat.
Kol. Bartłomiej Guzik wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Kształcenia.
Kol. Karolina Woźniak wyraziła zgodę na kandydowanie do Komisji Kształcenia.

Kol. Krzysztof Kordel zarekomendował do Komisji Kształcenia Kol. Podhajską,
która jest przedstawicielem młodych lekarzy.

Sekretarz NRL Mariusz Janikowski zaapelował o zgłoszenia chętnych do Komisji
Skrutacyjnej. Zgłosili się:
Kol. Konstanty Radziwiłł;
Kol. Anna Mackiewicz;
Kol. Halina Porębska;
Kol. Ewa Miękus-Pączek;
Kol. Grzegorz Krzyżanowski;
Kol. Małgorzata Lindorf;
Kol. Marta Klimkowska-Misiak.

Następnie

poddał pod

głosowanie listę zgłoszonych

kandydatów do

Komisji

Skrutacyjnej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Naczelna Rada Lekarska wybrała Komisję
Skrutacyjną w zaproponowanym składzie.
Sekretarz NRL Mariusz Janikowski oświadczył, że do czasu przygotowania kart do
głosowania obrady prowadzone będą zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
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Ad pkt 5
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz przekazał omawianie pkt 5 porządku obrad Kol.
Wojciechowi Marquardtowi.
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zadań komisji oraz
zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej, nr druku [NRL/02.10/03’] i [NRL/02.10/03A],
stanowiące załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu.
Kol. Wojciech Marquardt omówił projekt uchwały, wskazując, iż wśród zadań
Zespołu ds. ubezpieczeń lekarzy nie znalazły się zadania związane z relacjami z NFZ.
Kol. Andrzej Cisło stwierdził, że był przekonany, iż zespół ds. ubezpieczeń powinien
zajmować

się zagadnieniami

związanymi

z ubezpieczeniami lekarzy,

a

nie

z ubezpieczeniem zdrowotnym.
Kol. Zbigniew Brzezin stwierdził, że zadania wskazane przez Kol. Marquardta
powinny znaleźć się w kompetencjach Komisji Legislacyjnej.
Kol. Krzysztof Bielecki odnosząc się do zadań Komisji Kształcenia, stwierdził, że
jego zdaniem nie powinno się mówić o doskonaleniu przeddyplomowym, tylko
o kształceniu przeddyplomowym. Zaznaczył też, że nie można postulować dążenia do
osiągnięcia docelowego systemu kształcenia, gdyż system ten ma być aktualny, ale
musi się zmieniać.
Kol. Andrzej Cisło zgłosił poprawkę, polegającą na dodaniu w § 11 kpt 6
w brzmieniu:
„6) udzielanie członkom samorządu pełnej informacji dotyczącej podstaw prawnych
i wyników prac samorządu związanych z ubezpieczeniami lekarskimi.”
Następnie zgłosił poprawkę, polegającą na zmianie uchwały w sprawie komisji
i zespołów NRL, poprzez zmianę nazwy zespołu ds. ubezpieczeń na „zespół ds.
ubezpieczeń lekarskich”.

Kol. Andrzej Wojnar zgłosił poprawkę, polegającą na dodaniu w § 3 pkt 4 po
wyrazach

„towarzystwami

medycznymi”

wyrazy

„konsultantami

krajowymi

i wojewódzkimi”.

[głos z sali] Zgłaszam zmianę nazwy zespołu ds. ubezpieczeń na zespół ds.
ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów.
[głos z sali] Zgłaszam dodanie w § 11 pkt 4 „łączących obowiązkowe i dobrowolne
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów”.
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Kol. Jerzy Jakubiszyn zgłosił poprawkę, polegającą na zastąpieniu wyrazów
„dyrektorów izb” na wyrazy „dyrektorów biur izb”.
Kol. Krzysztof Bielecki stwierdził, że nie powinno się mówić o szczególnych
umiejętnościach.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wyjaśnił, że jest to termin ustawowy i Rada nie
może go zmienić.
Następnie poddał pod głosowanie poprawkę, polegającą na zmianie nazwy komisji ds.
ubezpieczeń.
Mec. Elżbieta Janczak zaproponowała dokonanie powyższej zmiany odrębną
uchwałą.
Kol. Andrzej Cisło zaakceptował zaproponowane przez Mec. Janczak rozwiązanie.
Kol. Wojciech Marquardt stwierdził, że zadaniem żadnej z komisji nie jest
informowanie nikogo spoza samorządu, gdyż to należy do innych organów,
w szczególności do Rady. Komisje NRL są powoływane do wypracowania pewnych
stanowisk na rzecz Rady, a nie stanowisk zewnętrznych. Wobec powyższego
negatywnie odniósł się do poprawki zgłoszonej przez Kol. Cisłę.
Kol. Cisło wyjaśnił, że sprawy ubezpieczeniowe wiążą się po stronie lekarzy
z pewnymi konsekwencjami finansowymi i dlatego informowanie lekarzy o aktywności
samorządu w tym zakresie wydaje się zasadne. Wyjaśnił, że myślał m.in. o stworzeniu
strony internetowej służącej informowaniu o ubezpieczeniach.
[głos z sali] Obawiam się ewentualnych konsekwencji prawnych rekomendacji
zamieszczonych na takiej stronie w stosunku do konkretnych ubezpieczycieli.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zaproponował rozwiązanie kompromisowe,
w myśl którego zadaniem komisji będzie przygotowywanie dla Naczelnej Rady
Lekarskiej informacji dotyczącej ubezpieczeń.
Kol. Jacek Kozakiewicz stwierdził, że w jego ocenie opinia Kol. Marquardta jest
zasadna i dotyczy każdej komisji.
Kol. Cisło wycofał zgłoszoną poprawkę.
Mec. Elżbieta Janczak, odnosząc się do uwagi Kol. Bieleckiego, wyjaśniła, że
ustawa posługuje się terminem umiejętności, bez określenia, iż chodzi o umiejętności
szczególne. Zapytała o decyzję Rady w sprawie propozycji Kol. Bieleckiego dot.
określenia, iż zadaniem Komisji Kształcenia jest opracowanie systemu kształcenia.
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Prezes NRL Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zadań komisji oraz zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej w brzmieniu
uwzględniającym przyjęte poprawki.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

W tym miejscu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Kol. Anna Mackiewicz
przedstawiła

skład

Komisji

Skrutacyjnej

i

przedstawiła

wynik głosowania

na

Przewodniczącego Komisji Młodych Lekarzy.
Oddano głosów 57, wszystkie głosy ważne.
Kol. Bartłomiej Guzik uzyskał 32 głosy
Kol. Karolina Woźniak uzyskała 25 głosów.
Przewodniczącym Komisji Młodych Lekarzy został Kol. Bartłomiej Guzik.

Kol. Jerzy Jakubiszyn przedstawił projekt uchwały w sprawie Konwentu prezesów
okręgowych rad lekarskich.
W dyskusji głos zabrał Kol. Ładysław Nekanda-Trepka, Kol. Jacek Kozakiewicz,
Mec. Elżbieta Janczak, Kol. Konstanty Radziwiłł, Kol. Mazur.
Kol. Kozakiewicz zaapelował o pracę nad projektem w brzmieniu przyjętym przez
Konwent.
Kol. Jakubiszyn stwierdził, że rozumie zastrzeżenia Mec. Janczak do brzmienia § 1
przyjętego przez Konwent i zaproponował poprawkę, polegającą na zastąpieniu
w treści § 1 pkt 4 wyrazów „nadzór nad sposobem” wyrazami „koordynacja działań
zmierzających do”.
Kol. Kozakiewicz poprosił o wyświetlenie projektu w brzmieniu przyjętym przez
Konwent. Uznał, że należy pracować nad tekstem przyjętym przez Konwent.
Kol. Marquardt wyjaśnił, że projekty uchwał i stanowisk NRL przygotowuje Prezydium
NRL i są one przyjmowane w drodze uchwały. Projekt przyjęty przez Konwent był
materiałem roboczym dla Prezydium NRL.
[głos z Sali] Proponuję przyjęcie przepisu w brzmieniu przyjętym przez Konwent.
Mec. Janczak wyjaśniła, jakie zastrzeżenia budzi przepis przyjęty przez Konwent,
wskazując, że tylko Naczelna Rada Lekarska może interpretować swoje uchwały
i stanowiska, a przepis przyjęty przez Konwent sugeruje, iż uprawnienie takie posiada
Konwent.
Kol. Radziwiłł podzielił wątpliwości zgłoszone przez Mec. Janczak.
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Prezes

NRL

Maciej

Hamankiewicz poddał

pod

głosowanie

poprawkę Kol.

Jakubiszyna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania poprawka została przyjęta większością
głosów, przy braku głosów przeciw i 4 wstrzymujących.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
w brzmieniu uwzględniającym zgłoszoną poprawkę.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta większością
głosów, przy braku głosów przeciw i 2 wstrzymujących.

Ad pkt 6.1
Prezes

NRL

Maciej

Hamankiewicz przedstawił

propozycje

kandydatów

na

stanowiska Kierownika i Rady Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną.
[głos z sali] Chciałam zgłosić kandydaturę Kol. Makucha.

Prezes

NRL

Maciej

Hamankiewicz poddał

pod

głosowanie zaproponowane

kandydatury na stanowiska Kierownika i Rady Ośrodka Współpracy z Polonią
Medyczną.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta większością
głosów, przy braku głosów przeciw i 2 wstrzymujących.
Kierownikiem Ośrodka została Kol. Bożena Pietrzykowska.
Do Rady Ośrodka wybrani zostali:
Kol. Andrzej Sawoni;
Kol. Wojciech Marquardt;
Kol. Klaudiusz Komor;
Kol. Łukasz Wojnowski;
Kol. Konstanty Radziwiłł;
Kol. Krzysztof Makuch.

Ad pkt 6.2
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz oznajmił, iż po 13 latach pracy dla Gazety
Lekarskiej odchodzi Redaktor Marek Stankiewicz. W tym miejscu podziękował mu
za dobrą pracę na rzecz Gazety Lekarskiej, wręczając bukiet kwiatów.
Sala nagrodziła Kol. Stankiewicza owacją.
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Kol. Stankiewicz podziękował za uznanie. Stwierdził, że co 13 lat wykonuje w życiu
coś zupełnie innego, dzięki czemu udało mu się w dotychczasowym życiu wykonywać
3 różne zawody. Stwierdził, że nie wie jeszcze czym będzie się teraz zajmował –
decyzję w tej sprawie podejmie po wakacjach. Stwierdził, że wszystko co robił w
Gazecie Lekarskiej dedykuje jej czytelnikom, którzy odpłacili mu sympatią i uznaniem.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz stwierdził, że Kol. Stankiewicz nie odmówił
Gazecie Lekarskiej dalszej współpracy w zakresie publicystycznym. W związku
z rozwiązaniem umowy o pracę z Kol. Stankiewiczem, Naczelna Rada Lekarska
powinna na dzisiejszym posiedzeniu dokonać wyboru Kolegium Redakcyjnego.
Przedstawił kandydatów do Kolegium Redakcyjnego:
- Kol. Ryszard Golański;
- Kol. Jolanta Małmyga
- Kol. Jarosław Wanecki;
- Kol. Wojciech Marquardt;
Kol. Krzysztof Kordel zgłosił kandydaturę Kol. Andrzeja Baszkowskiego.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz stwierdził, że dzisiejsza uchwała ma za zadanie
uzupełnienie składu Kolegium Redakcyjnego i obsadzenie 4 wakujących miejsc.
W przypadku

niewycofania

zgłoszonej

kandydatu
ry,

konieczne

będzie

przeprowadzenie całej procedury wyborczej.
Kol. Kordel podtrzymał zgłoszoną kandydaturę.
Z sali zgłoszono również kandydaturę Kol. Krzysztofa Makucha.

Ad pkt 7
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz przekazał prowadzenie obrad Wiceprezesowi
NRL Romualdowi Krajewskiemu.

Wiceprezes NRL Romuald Krajewski udzielił głosu Kol. Cisło.
Kol. Cisło zgłosił konieczność wystąpienia przez Naczelną Radę Lekarską do
Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia o dokonanie pilnego przeglądu zgodności przepisów
dotyczących konkursów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z przepisami
powszechnie

obowiązującego

prawa,

w

szczególności

przepisami ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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W dyskusji nad propozycją udział wzięli: Kol. Tomasz Romańczyk, Kol. Krzysztof
Bielecki, Kol. Andrzej Sawoni, Kol. Zdzisław Szramik, Kol. Jerzy Friediger, Kol.
Radziwiłł, Kol. Stefan Bednarz.

Wiceprezes

NRL

Romuald

Krajews
ki

zaproponował

przyjęcie

uchwały

zobowiązującej Prezydium NRL do przygotowania wystąpienia do Ministra Zdrowia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w takim kształcie została przyjęta
większością głosów.

Prezes

NRL

Maciej

Hamankiewicz poinformował

o

przygotowaniu

kart

do

głosowania na kandydatów do Kolegium Redakcyjnego Gazety Lekarskiej. Następnie
przedstawił zgłoszone kandydatury i zarekomendował kandydatów zgłoszonych przez
Prezydium NRL.
W tym miejscu Kol. Krzysztof Makuch zapytał, do jakiego grona jest dokooptowane
wybierane właśnie Kolegium Redakcyjne?
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wyjaśnił, że w skład Kolegium Redakcyjnego
wchodzą: Redaktor Naczelny Gazety Lekarskiej, Redaktor Biuletynu i Rzecznik
Prasowy, którzy obecnie pełnią swoją funkcję. Nie zostali dotychczas wybrani
pozostali członkowie Kolegium.
Kol. Krzysztof Makuch stwierdził, że należałoby wybrać całe Kolegium Redakcyjne.
Wskazał, że nie ma sensu powoływanie Kolegium na okres miesiąca.
Kol. Ładysław Nekanda-Trepka stwierdził, że nie można w trakcie głosowania
zmieniać tego, nad czym się głosuje.
Ad pkt 8

Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie upoważnienia
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do działania przed Trybunałem Konstytucyjnym nr
druku [NRL/03.10/04], stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
W dyskusji nad projektem głos zabrał Kol. Ładysław Nekanda-Trepka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta większością
głosów.
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Kol. Andrzej Sawoni zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad, polegającą na
rozpoznaniu punktu 8.3 przed punktem 8.2.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski poddał pod głosowanie wniosek o zmianę
porządku obrad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty większością głosów.
Ad pkt 8.3
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do
podpisania umowy kupna pomieszczeń biurowych przeznaczonych na potrzeby
Naczelnej Izby Lekarskiej, nr druku [NRL/03.10/07], stanowiący załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz przedstawił uzasadnienie projektu uchwały.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski przedstawił prezentację

multimedialną,

ukazującą możliwości aranżacji pomieszczeń biurowych będących przedmiotem
ewentualnego zakupu.
Skarbnik NRL Andrzej Sawoni poinformował, że NIL przy założeniu sprzedaży
nieruchomości

przy

ul.

Konduktorskiej

i

wykorzystaniu

posiadanych

środków

finansowych NIL będzie musiała wziąć pożyczkę rzędu 1 mln złotych, aby dokonać
zakupu tych pomieszczeń. Przed finalizowaniem ewentualnej umowy niezbędne
będzie

uzyskanie

opinii

Komisji Finansowo-Budżetowej

i

Naczelnej

Komisji

Rewizyjnej.
W tym miejscu Sekretarz NRL Mariusz Janikowski przestawił informacje o sposobie
głosowania na kandydatów do poszczególnych komisji i zespołów.

Kol. Krzysztof Bielecki stwierdził, że jest za podjęciem uchwały. Wskazał jednak, że
zakup będzie komentowany przez członków samorządu ako
j
kolejny wydatek
samorządu.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski stwierdził, że członkowie samorządu poparliby
decyzję o zakupie, ponieważ wolne miejsca na szkolenia organizowane w NIL są
dopiero w sierpniu tego roku, właśnie z powodu braku powierzchni biurowej.
Kol.

Igor

Chęciński zapytał,

czy

została

wykonana profesjonalna

wyceny

nieruchomości, którą Prezydium chce kupić.
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Wiceprezes NRL Romuald Krajewski stwierdził, że taka wycena jeszcze nie była
wykonana. Będzie ona przeprowadzona w przypadku upoważnienia do zawarcia
umowy.
Kol. Chęciński stwierdził, że jest to klasyczny przykład kupowania kota w worku.
Stwierdził, że choć jest przychylny pomysłowi zakupu, to uważa, iż należałoby przed
podejmowaniem decyzji o upoważnieniu do zakupu dokonać wyceny przedmiotu
sprzedaży.
Skarbnik

NRL

przygotowywana

Andrzej

Sawoni przypomniał,

opinia Naczelnej

Komisji

że

będzie

Rewizyjnej

w

i Komisji

tej

sprawie

Finansowo-

Budżetowej.
Kol.

Ładysław

Nekanda-Trepka

poparł

inicjatywę

zakupu

tej

o
pwierzchni

i przypomniał, że powierzchnię tę NIL miała zakupić razem z obecnie zajmowanym
biurem, lecz decyzja w tej sprawie została wiele lat temu zablokowana.
Kol. Chęciński stwierdził, że być może należałoby wskazać w treści uchwały o jakie
pomieszczenia biurowe chodzi.
Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł poparł uchwałę i wskazał, że należy
podkreślać, iż decyzja o zakupie jest uzasadniona pilnymi potrzebami Ośrodka
Doskonalenia Zawodowego NIL.
W tym miejscu Sekretarz NRL Mariusz Janikowski wyjaśnił, że kandydat Iwan
Kocic zgłoszony do Zespołu ds. Polityki Lekowej nie wyraził zgody na kandydowanie.
W związku z powyższym oznajmił, że liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc
w Zespole, wobec czego głosowanie do tego Zespołu odbędzie się na listę
kandydatów.
Następnie poddał pod głosowanie listę kandydatów do Zespołu ds. Polityki Lekowej
i Farmakoterapii.
W

wyniku

przeprowadzonego

głosowania

do

Zespołu

ds.

Polityki Lekowej

i Farmakoterapii wybrani zostali:
Kol. Stefan Pojda;
Kol. Jan Kłopotowski;
Kol. Robert Rewekant
Kol. Elżbieta Marcinkowska.
Poinformował, że analogiczna sytuacja jest w przypadku Komisji ds. Młodych Lekarzy.
Poddał pod głosowanie listę kandydatów do Komisji Młodych Lekarzy.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania do Komisji Młodych Lekarzy wybrani zostali:
Kol. Karolina Woźniak;
Kol. Bernarda Piekarska;
Kol. Adam Malawski-Róg;
Kol. Andrzej Kos;
Kol. Maciej Pawlak;
Kol. Maciej Krupiński;
Kol. Joanna Podhajska;
Kol. Bartosz Urbański.

Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł zapytał, czy można robić notatki na kartach
do głosowania.
Kol. Marek Jodłowski stwierdził, że nie należy robić notatek w bezpośrednim
sąsiedztwie kratek do zaznaczenia.
Następnie

Sekretarz

NRL

Mariusz

Janikowski

odczytał

listy

kandydatów

zgłoszonych do poszczególnych komisji i zespołów.
Kol.

Jacek

Kozakiewicz zarekomendował

i

przedstawił

kandydatury

Kol.

Kłopotowskiego i Kol. Korniak.
Przewodniczący Komisji Etyki Kol. Stefan Bednarz zaapelował o zapewnienie
w Komisji odpowiedniego udziału lekarzy dentystów.
Kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska zarekomendowała i przedstawiła kandydaturę Kol.
Krawczyka.
[głos z Sali] Proponuję, aby rekomendacje wystawiali przewodniczący komisji.
Kol. Wojciech Marquardt zarekomendował kandydaturę Kol. Korniak.
Kol.

Mieczysław

Szatanek zarekomendował

i

przedstawił

kandydatury

Kol.

Bieleckiego i Kol. Rusieckiej-Kuczałek.
Kol. Lewandowski zarekomendował i przedstawił kandydatury Kol. Kawy-Kiesner
i Kol. Gajewskiego.

Sekretarz

NRL

Mariusz

Janikows
ki

poddał

pod

głosowanie

wniosek

o przeprowadzenia rekomendacji jedynie przez przewodniczących komisji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty większością głosów.

Skarbnik NRL Andrzej Sawoni zgłosił wniosek o zaprzestanie rekomendacji.
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Naczelna Rada Lekarska przez aklamację przyjęła propozycję Kol. Sawoniego.
Kol. Halina Porębska poparła wniosek Kol. Sawoniego.

W tym miejscu Wiceprezes NRL Romuald Krajewski stwierdził, że porozumiał się w
międzyczasie z Kol. Chęcińskim co do uzupełnienia treści uchwały upoważniającej
do zakupu pomieszczeń biurowych i przedstawił autopoprawkę, polegającą na
nadaniu § 1 następującego brzmienia:
„Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – Macieja Hamankiewicza
i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej – Andrzeja Sawoniego do podpisania umowy,
po zaopiniowaniu przez Komisję Finansowo-Budżetową, kupna 355 m2 powierzchni
biurowej i

szkoleniowej,

położonej przy

ul.

Sobieskiego

110 w Warszawie,

przeznaczonej na potrzeby Naczelnej Izby Lekarskiej.”

W tym miejscu Kol. Nekanda-Trepka oznajmił, że na liście kandydatów do Komisji
Legislacyjnej znajduje się Pani Kralkowska, która pracowała jako podsekretarz stanu
i podejmowała działania na szkodę samorządu lekarskiego.

Wiceprezes NRL Romuald Krajewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy kupna pomieszczeń biurowych
przeznaczonych na potrzeby Naczelnej Izby Lekarskiej w brzmieniu uwzględniającym
zgłoszoną autopoprawkę.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Kol. Anna Mackiewicz przedstawiła wynik głosowania na stanowiska członków
Kolegium Redakcyjnego.
Stwierdziła, iż oddano 58 głosów, z czego 1 głos nieważny. Na poszczególnych
kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
Kol. Andrzej Baszkowski 27;
Kol. Ryszard Golański 44;
Kol. Krzysztof Makuch 19;
Kol. Jolanta Małmyga 38;
Kol. Wojciech Marquardt 31;
Kol. Jarosław Wanecki 33.
Następnie ogłosiła, iż członkami Kolegium Redakcyjnego zostali:
Kol. Ryszard Golański;
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Kol. Jolanta Małmyga;
Kol. Jarosław Wanecki;
Kol. Wojciech Marquardt.

Wiceprezes NRL Romuald Krajewski ogłosił półgodzinną przerwę.
Po przerwie

Wiceprezes NRL Romuald Krajewski wznowił obrady.
Ad pkt 8.2
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie utworzenia biura
praw lekarza, nr druku [NRL/03.10/05], stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
Uzasadnienie projektu przedstawił Wiceprezes NRL Romuald Krajewski.
Kol. Andrzej Wojnar zgłosił poprawkę polegającą na nadaniu § 2 pkt 3 następującej
treści:
„3. podejmowanie interwencji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie
naruszenia indywidualnych praw lekarzy poprzez:
a) udzielanie wszechstronnej pomocy prawnej;
b) pozyskiwanie ekspertyz biegłych;
c) organizację pokrycia kosztów zastępstwa procesowego i kaucji.”
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz stwierdził, że Biuro Praw Lekarza przy Naczelnej
Radzie Lekarskiej nie ma dublować zadań i pracy biur praw lekarzy działających w
okręgowych izbach lekarskich. Biuro Praw Lekarza przy NRL powinno występować w
przypadku zbiorowego naruszenia praw lekarzy. Z bieżących spraw zadaniem dla
Biura Praw Lekarza przy NRL powinno być wystąpienie przeciwko Pani redaktor
Elżbiecie Isakiewicz.
Kol. Jerzy Friediger oznajmił, że Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie uzyskała od
redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego zapewnienie, że w tygodniku
zostanie zamieszczony tekst sprostowania przygotowany przez okręgową izbę
lekarską.
Kol. Krzysztof Bielecki zapytał, jaki będzie tryb korzystania z tego Biura.
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Wiceprezes NRL Romuald Krajewski wyjaśnił, że Biuro w NIL będzie zajmowało się
zbiorowymi naruszeniami praw lekarzy.
Kol. Jerzy Jakubiszyn zgłosił poprawkę, polegającą na określeniu w § 2 pkt 4, iż
Rzecznik będzie współpracował z okręgowymi biurami praw lekarza lub okręgowymi
rzecznikami praw lekarza w tych izbach, w których nie powołano odrębnego biura
rzecznika.
Kol. Andrzej Wojnar stwierdził, że w jego ocenie Biuro Praw Lekarza przy NRL
powinno

w

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach

podejmować

działania

w sprawach indywidualnych.
Kol. Roman Budziński poinformował, że w OIL Gdańsku nie będzie powoływany
rzecznik praw lekarzy, ponieważ to izba ma reprezentować i chronić interesy lekarzy.
Wskazał, że biuro prawne OIL w Gdańsku zostało poszerzone o nowego prawnika,
którego zadaniem będzie reprezentowanie lekarzy w postępowaniach sądowych.
Kol. Mieczysław Dziedzic poparł ideę powołania rzeczników praw lekarzy.
Kol. Andrzej Wojnar zgłosił poprawkę, polegającą na nadaniu § 3 następującego
brzmienia:
„§ 3
1. Biurem praw lekarza kieruje Rzecznik Praw Lekarza.
2. Kandydatów na Rzecznika Praw Lekarza wyłania i dokonuje wyboru Naczelna
Rada Lekarska.
3. Zorganizowanie Biura Praw Lekarza powierza się Prezydium Naczelnej Rady
Lekarskiej”
Kol. Grzegorz Krzyżanowski poparł zgłoszoną poprawkę. Stwierdził, że w jego
ocenie funkcja Rzecznika Praw Lekarza jest ważniejsza od funkcji przewodniczącego
komisji.
Kol. Dziedzic poddał pod rozwagę określenie kwalifikacji i kompetencji kandydata na
stanowisko Rzecznika Praw Lekarza.
Kol. Budziński stwierdził, że zaczyna się dyskusja na temat kompetencji osoby, która
nie ma żadnych instrumentów prawnych do podejmowania jakichkolwiek działań.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski stwierdził, że w wykonywaniu funkcji rzecznika
praw lekarza niezbędna jest ciężka praca i empatia.
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Kol. Friediger stwierdził, że obowiązek izby dbania o interesy lekarzy powinien być
spersonifikowany

w osobie

Rzecznika

Praw Lekarza. Stwierdził

również,

że

w Krakowie Rzecznik Praw Lekarza jest dostępny 24 godziny na dobę.
Kol. Wojnar stwierdził, że przez osiem lat pełnienia funkcji Przewodniczącego ORL
pełnił rolę rzecznika praw lekarzy i uważa, że funkcje te powinny być rozdzielone.
Kol. Bielecki stwierdził, że Naczelna Rada Lekarska powinna mieć kogoś, kto będzie
ją reprezentował w sprawach sądowych.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w brzmieniu uwzględniającym zgłoszone poprawki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta większością
głosów przy braku głosów przeciw i 2 wstrzymujących.
Ad pkt 9.1
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt stanowiska w sprawie projektu ustawy
o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, nr druku
[NRL/03.10/06], stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł stwierdził, że omawiana sprawa będzie
wymagać dalszego lobbowania w Ministerstwie Gospodarki.
Kol. Ładysław Nekanda-Trepka zaproponował uzupełnienie treści stanowiska
poprzez przytoczenie proponowanych przez samorząd lekarski zmian w zakresie
wykonywania zawodu lekarza zawartych w dwóch uchwałach podjętych przez NRL
poprzedniej kadencji.
Kol. Jerzy Friediger zwrócił uwagę, że lekarze przywykli traktować dziennikarzy jako
wrogów, a w tej sytuacji należałoby się do nich zwrócić z prośbą o pomoc.
Kol. Nekanda-Trepka stwierdził, że w tej sprawie Prezes NRL powinien zwrócić się
do Premiera lub do Ministra Boniego.
Mec. Wojciech Idaszak stwierdził, że poprawki zgłoszone przez Kol. NekandęTrepkę przywołują dwa całościowe projekty nowelizacji ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty i innych ustaw, podczas gdy opiniowana ustawa dotyczy ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty w wąskim zakresie. Ponieważ przepisy
zawartego projektu są bardzo groźne, to lepszym rozwiązaniem byłoby skierowanie
krótkiego stanowczego stanowiska w sprawie objętej projektem niż przypominanie
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przy tej okazji wszystkich postulatów nowelizacji ustawy o zawodach, jakie samorząd
w ostatnim czasie zgłaszał. Przypomniał, że projekty przywołane przez Kol. NekandęTrepkę były przesyłane do Ministra Zdrowia, a opiniowany projekt został opracowany
w Ministerstwie Gospodarki, które sprawami wykonywania zawodu lekarza interesuje
się w bardzo wąskim zakresie.
Kol. Nekanda-Trepka stwierdził, że wobec powyższego należałoby wykreślić
z projektu

postanowienia

dotyczące

zatrudniania lekarza

dentysty

w praktyce

lekarskiej.
Kol. Andrzej Wojnar zapytał, czy prezydium może przekazać kompetencję do
wydawania decyzji o wpisie prezesowi.
Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł odpowiedział, że nie jest to możliwe.
Kol. Stefan Bednarz zaproponował ograniczenie stanowiska do tego, co było
przygotowane.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski poparł głos Kol. Bednarza z zastrzeżeniem
uwzględnienia uwagi Kol. Nekandy-Trepki o wykreśleniu z treści stanowiska
postanowień dotyczących zatrudniania lekarzy dentystów w praktykach lekarskich.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w brzmieniu uwzględniającym zgłoszoną poprawkę.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 10
Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie przyjęła protokół z 2 posiedzenia Naczelnej
Rady Lekarskiej, które odbyło się 12 lutego 2010 r. w siedzibie Naczelnej Izby
Lekarskiej.
Ad pkt 11
Kol. Krzysztof Kordel zwrócił się do Rzecznika Prasowego o wydanie komunikatu,
że Prof. Gapik nie jest i nigdy nie był lekarzem. Następnie zapytał, czy będzie
kontynuowany monitoring mediów na rzecz NIL.
Kol. Bielecki zapytał, czy byłoby zasadne zwołanie przez NRL konferencji prasowej,
celem poinformowania ich o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia z perspektywy
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samorządu lekarskiego. Zapytał również, czy Prezes NRL miał okazję spotkać się
z Panią Minister Ewą Kopacz.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz odpowiedział, że nie spotkał się jeszcze z Panią
Minister, ale Prezydium NRL zostało zaproszone na spotkanie z Panią Minister w dniu
14 kwietnia 2010 r.
Kol. Mieczysław Szatanek stwierdził, że do komunikatu dot. Prof. Gapika powinien
został dołączony odpowiedni komentarz.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski stwierdził, że Rzecznik prasowy podejmie
stosowne kroki.
[głos z sali] Proszę o wysłanie wyników wyborów do wszystkich izb okręgowych.
Kol. Andrzej Cisło zapytał, czy została podjęta uchwała o zmianie nazwy zespołu ds.
ubezpieczeń na zespół ds. ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów.
Wiceprezes NRL Romuald Krajewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji i zespołów Naczelnej Rady
Lekarskiej, przewidujący zmianę nazwy zespołu ds. ubezpieczeń na zespół ds.
ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta większością
głosów.
Wiceprezes NRL Anna Lella przedstawiła skład Komisji Stomatologicznej NRL.

Ad pkt 12
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zamknął obrady.

Protokół sporządził:
Wojciech Idaszak

Załączniki:
druki NRL/03.10/01-6
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