[NRL/05.14/02’]
PROTOKÓŁ
z 1/VII posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej,
które odbyło się w dniu 4 kwietnia 2014 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej
przy ul. 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 Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz otwierając obrady,
powitał wszystkich członków Naczelnej Rady Lekarskiej na pierwszym posiedzeniu
VII kadencji. Pogratulował koleżankom i kolegom, którzy osiągnęli sukces wyborczy.

Ad. pkt 2
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przedstawił projekt
porządku obrad 1/VII posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej – druk
nr [NRL/04.14/01’] – załącznik nr 2.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie
projekt porządku obrad 1/VII posiedzenia Na czelnej Rady Lekarskiej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania proponowany porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 3
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował, że w tej
chwili Naczelna Rada Lekarska zmienia się w Zgromadzenie Wyborcze powołane
w celu wyboru Wiceprezesów, Sekretarza, Zastępcy Sekretarza, Skarbnika
i członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
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Prezes zaznaczył, że pierwszym aktem działalności Zgromadzania Wyborczego
powinien być wybór Sekretarza Zgromadzenia Wyborczego. Zaproponował,
by funkcję tę pełnił kol. Mariusz Janikowski.
Kol. Mariusz Janikowski wyraził zgodę
Zgromadzenia Wyborczego.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
głosowanie w/w kandydaturę.

na

Maciej

pełnienie

funkcji

Hamankiewicz

Sekretarza

poddał

pod

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydatura kol. Mariusza
Janikowskiego na pełnienie funkcji Sekretarza Zgromadzenia Wyborczego
została przyjęta jednogłośnie.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował,
że Krajowa Komisja Wyborcza uchwałą nr 11 z dnia 3 kwietnia 2014 r. powołała
Komisję do przeprowadzenia wyborów wiceprezesów, sekretarza, zastępcy
sekretarza, skarbnika i członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w składzie:
1.
2.
3.
4.

Kol. Włodzimierz Kardas – przewodniczący
Kol. Łukasz Tyszler
Kol. Sławomir Józefowicz
Kol. Małgorzata Filipowska

Przedstawiciel Komisji Wyborczej kol. Włodzimierz Kardas poinformował,
że Komisja do przeprowadzenia wyborów, która została wyłoniona ze składu
Krajowej Komisji Wyborczej, będzie nadzorować przebieg wyborów na stanowiska
funkcyjne i inne stanowiska w organie, jakim jest Naczelna Rada Lekarska.
Zaznaczył, że tryb wyborczy jest, w sposób jasny i klarowny, uregulowany w Uchwale
Wyborczej i nie powinien on spowodować żadnych komplikacji. Zwrócił uwagę,
że zgodnie z programem dzisiejszego posiedzenia, Zgromadzenie Wyborcze stoi
przed podjęciem decyzji dotyczącej frekwencji wyborczej – zarówno ustawa, jak
i uchwała wyborcza mówią o stanowiskach funkcyjnych – do tych stanowisk należą
stanowiska: Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Natomiast stanowiska Zastępcy
Sekretarza i członków Prezydium są to, zgodnie z ustawą i uchwałą – tzw. „inne
stanowiska”. Dodał, że Zgromadzenie Wyborcze może zdecydować czy będzie
głosować na wszystkie stanowiska jednoczasowo – w takim przypadku kandydat nie
będzie mógł startować na więcej niż jedno stanowisko, czy procedura ta zostanie
podzielona na głosowanie nad stanowiskami funkcyjnymi i innymi stanowiskami –
wówczas kandydowanie na różne stanowiska przez jedną osobę będzie możliwe.
Przypomniał także o warunkach, jakie muszą zostać spełnione, aby wybory były
ważne.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wszczął procedurę
wyłonienia Komisji Mandatowej oraz Komisji Skrutacyjnej. Wezwał do zgłaszania się
do udziału w tych komisjach.
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Zgromadzenie Wyborcze jednogłośnie dokonało wyboru Komisji Mandatowej
w składzie:
1. Kol. Jan Cieślicki
2. Kol. Adam Jurczak
Oraz Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Kol. Mariusz Witczak
2. Kol. Ryszard Kępa
3. Kol. Jerzy Jakubiszyn
W tym miejscu Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz
poinformował, że Zgromadzenie Wyborcze musi podjąć decyzję, w jakim trybie będą
przeprowadzane głosowania – czy jednoczasowo na wszystkie stanowiska, czy
osobno na stanowiska funkcyjne i inne stanowiska.
Kol. Jerzy Jakubiszyn zadał pytanie, czy głosowanie na stanowiska funkcyjne –
jeśli taką decyzję podejmie Zgromadzenie Wyborcze - powinno się odbyć jednym
aktem wyborczym, czy może być rozdzielone na osobne głosowania nad
poszczególnymi stanowiskami – Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik.
Kol. Włodzimierz Kardas stwierdził, że osobne głosowanie nad każdym
stanowiskiem w Naczelnej Radzie Lekarskiej jest możliwym, lecz najdalej idącym
rozwiązaniem. Dodał, że taka procedura jest uciążliwa z uwagi na to, że zajmie
bardzo dużo czasu.
Kol. Andrzej Cisło stwierdził, że stoi na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem
jest osobne głosowanie nad poszczególnymi stanowiskami funkcyjnymi. Dodał,
że głosowanie jednym aktem wyborczym, gdy obowiązują określone parytety (np.
lekarzy dentystów) może ograniczać kandydatury.
Kol. Stefan Bednarz uznał, że najbardziej kompromisowym rozwiązaniem jest
rozdzielenie głosowań na stanowiska funkcyjne oraz inne stanowiska.
Kol. Krzysztof Kordel zgłosił stanowisko przeciwne. Zaproponował osobne
głosowania nad poszczególnymi stanowiskami.
Kol. Klaudiusz Komor zgłosił wniosek formalny
i przeprowadzenie głosowania nad procedurą wyborczą.

o

zamknięcie

dyskusji

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie
zgłoszone propozycje dotyczące trybu przeprowadzania głosowań:
1. Propozycja głosowania na wszystkie stanowiska jednoczasowo, jednym aktem
wyborczym
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W wyniku przeprowadzonego głosowania propozycja została odrzucona
większością głosów.
2. Propozycja polegająca na osobnym głosowaniu na stanowiska funkcyjne oraz
osobnym głosowaniu na inne stanowiska
W wyniku przeprowadzonego
większością głosów.

głosowania

propozycja

została

przyjęta

W tym miejscu przedstawiciel Krajowej Komisji Wyborczej kol. Włodzimierz
Kardas poinformował, że wobec dokonanego wyboru, w pierwszej kolejności
dokonywana będzie procedura wyborcza na stanowiska funkcyjne. Zaznaczył,
że karty zgłoszeniowe na poszczególne stanowiska znajdują się w sekretariacie
Komisji Wyborczej. Dodał, że karty na stanowiska wiceprezesów mają kolor biały, na
stanowisko Skarbnika – kolor kremowy, na stanowisko Sekretarza – kolor różowy.
Poprosił o szybkie dokonywanie zgłoszeń kandydatów.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował,
że chciałby zaproponować cały skład Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej VII
kadencji. Zaznaczył, że na stanowiska wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej
rekomenduje kandydatury kol. Romualda Krajewskiego, kol. Zyty KaźmierczakZagórskiej oraz kol. Agnieszki Ruchały-Tyszler. Stwierdził także, że na
stanowisko Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej chciałby zgłosić kandydaturę kol.
Konstantego Radziwiłła, na stanowisko Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej –
kandydaturę kol. Wojciecha Marquardta, natomiast na pozostałych członków
Prezydium – kandydatury kol. Mariusza Janikowskiego, kol. Marka
Jodłowskiego, kol. Stefana Sobczyńskiego oraz kol. Jolanty Szczurko. Ponadto,
na stanowisko Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej, zaproponował
kandydaturę kol. Anny Lelli.
Przedstawiciel Komisji Mandatowej kol. Jan Cieślicki przedstawił protokół komisji.
Poinformował, że ogólna Liczba Zgromadzenia Wyborczego wynosi 75, a liczba
członków Zgromadzenia Wyborczego obecnych na zebraniu wynosi 68 (90,8%).
Stwierdził, że uczestnicy Zgromadzenia Wyborczego zostali prawidłowo
powiadomieni o jego terminie i miejscu. Zaznaczył, że Komisja Mandatowa, po
sprawdzeniu liczby członków Zgromadzenia Wyborczego, stwierdza że został
spełniony warunek kworum wyborczego, a Zgromadzenie Wyborcze jest uprawnione
do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania uchwał.
W tym miejscu przedstawiciel Krajowej Komisji Wyborczej kol. Włodzimierz
Kardas poinformował, że, do chwili obecnej, do Komisji Wyborczej wpłynęły
następujące zgłoszenia:
1. Na stanowiska wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej:
Romuald Krajewski – zgłoszony przez Macieja Hamankiewicza
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Zyta Kaźmierczak-Zagórska – zgłoszona przez Macieja Hamankiewicza
Agnieszka Ruchała-Tyszler – zgłoszona przez Macieja Hamankiewicza i Andrzeja
Baszkowskiego
Andrzej Cisło – zgłoszony przez Roberta Stępnia, Małgorzatę Lindorf, Pawła
Baruchę, Alicję Marczyk-Felbę
2. Na stanowisko Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej:
Konstanty Radziwiłł – zgłoszony przez Macieja Hamankiewicza
3. Na stanowisko Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej:
Wojciech Marquardt – zgłoszony przez Macieja Hamankiewicza

kol. Włodzimierz Kardas, wobec braku innych zgłoszeń, złożył wniosek o
zamknięcie listy.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie
wniosek o zamknięcie listy kandydatów na stanowiska funkcyjne (wiceprezesów,
Sekretarza, Skarbnika) w Naczelnej Radzie Lekarskiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania lista kandydatów na stanowiska
funkcyjne w Naczelnej Radzie Lekarskiej została zamknięta.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował, że w tym
momencie rozpoczyna się punkt odnoszący się do zadawania pytań kandydatom na
stanowiska funkcyjne w Naczelnej Radzie Lekarskiej.
Kol. Andrzej Włodarczyk zwrócił się do kol. Wojciecha Marquardta z prośbą o
uzyskanie wyjaśnień dotyczących uzyskania przez niego mandatu delegata na
okręgowy zjazd lekarzy. Wyjaśnił, że jego pytanie związane jest z „plotką”, która
mówi o tym, że kol. Marquardt przegrał wybory, a jego kontrkandydatką była
podwładna, która w dalszej kolejności została zobligowana do zrzeczenia się
mandatu.
Kol. Jacek Kozakiewicz poinformował, że w Śląskiej Izbie Lekarskiej, w dwóch
rejonach wyborczych, wystąpiła sytuacja polegająca na tym, że po dokonanym
wyborze dwie osoby zrezygnowały z mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy.
Zaznaczył, że jeden z tych przypadków dotyczył rejonu wyborczego, w którym
kandydował kol. Marquardt. Okręgowa Komisja Wyborcza przyjęła tę rezygnację i
ustaliła, że w takim przypadku mandaty przypadną następnym osobom według
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uzyskanej liczby głosów – taki przypadek dotyczył właśnie kol. W. Marquardta.
Zaznaczył, że Krajowa Komisja Wyborcza wiedziała o tym fakcie i nie wniosła
żadnych zastrzeżeń do decyzji komisji okręgowej. Poinformował także, że w dniu 7
grudnia 2013 r. odbył się Okręgowy Zjazd Lekarzy, który również nie wniósł żadnych
uwag dotyczących decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej w tym zakresie. Podczas
Zjazdu kol. Marquardt został wybrany do składu Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej
Izby Lekarskiej oraz uzyskał mandat delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy, który odbył
się w dniach 20 – 22 marca 2014 r. Dodał także, że ustalenia Okręgowej Komisji
Wyborczej Śląskiej Izby Lekarskiej zostały opublikowane w biuletynie i żaden z
członków Izby nie wniósł do nich zastrzeżeń. Stwierdził też, że opisany stan
faktyczny nie budzi zatem żadnych wątpliwości co do prawidłowości dokonania
wyboru kol. Marquardta na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy, a przytoczone
wyniki wyborów podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy potwierdziły uznanie dla
wieloletniej działalności samorządowej kol. W. Marquardta, zwłaszcza w
środowisku lekarzy zrzeszonych w Śląskiej Izbie Lekarskiej.

Przedstawiciel Krajowej Komisji Wyborczej kol. Paweł Susłowski, tytułem
sprostowania wypowiedzi poprzednika, stwierdził, że Krajowa Komisja Wyborcza nie
uczestniczyła w opisywanej przez niego procedurze. Dodał, że cała sytuacja
związana z rezygnacjami mandatów była rozpatrywana i rozwiązywana na szczeblu
okręgowym.
Kol. Andrzej Włodarczyk podziękował za wyjaśnienia złożone przez kol. Jacka
Kozakiewicza. Stwierdził jednak, że oczekiwałby wypowiedzi samego
zainteresowanego. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że omawiana sytuacja
z formalnoprawnego punktu widzenia jest klarowna, jednak może budzić wątpliwości
kategorii moralnej i etycznej. Wobec tego zwrócił się do Prezesa Naczelnej Rady
Lekarskiej z pytaniem, czy zasadne jest rekomendowanie kandydatury kol.
Marquardta na stanowisko Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej.
Kol. Wojciech Marquardt poinformował, że jest członkiem Naczelnej Rady
Lekarskiej VII Kadencji i został wybrany zgodnie z regulaminem wyborów. Stwierdził,
że nie ma żadnych wątpliwości moralnych w tej kwestii. Zaznaczył, że przed Zjazdem
Krajowym, drogą e-mailową, rozpowszechniane były anonimy dotyczące jego osoby.
Poinformował, że Krajowa Komisja Wyborcza potwierdziła prawidłowy sposób jego
wyboru na stanowisko delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował, że zna
dobrze omawianą sytuację. Zaznaczył, że w środowisku Śląskiej Izby Lekarskiej kol.
Wojciech Marquardt jest osobą powszechnie szanowaną i cieszącą się olbrzymim
poparciem. Stwierdził, że w związku z jego wielką wiedzą w zakresie finansów,
uważa, że jest najlepszym kandydatem na stanowisko Skarbnika NRL.
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Kol. Andrzej Włodarczyk, po wypowiedzi Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
stwierdził, że usatysfakcjonowały go powyższe wyjaśnienia i nie ma już żadnych
wątpliwości dot. kandydatury kol. Marquardta.
Kol. Konstanty Radziwiłł stwierdził, że zna kol. Wojciecha Marquardta od bardzo
wielu lat i nie ma żadnych wątpliwości, że jest on jednym z najbardziej uczciwych
i prawych działaczy samorządu lekarskiego. Dodał, że jest on również świetnym
specjalistą w zakresie finansów – zarówno okręgowych, jak i Naczelnej Izby
Lekarskiej.
Kol. Andrzej Sawoni poinformował, że popiera kandydaturę kol. Wojciecha
Marquardta na stanowisko Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej. Zwrócił uwagę na
doskonałą współpracę z nim, jako Przewodniczącym Komisji Finansowo-Budżetowej,
w czasie, gdy osobiście pełnił funkcję Skarbnika NRL.
Kol. Alicja Marczyk-Felba zwróciła się do kol. Andrzeja Cisły z prośbą o
wskazanie priorytetów, jakimi będzie się kierował w przypadku wybrania go na
stanowisko Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.
Kol. Andrzej Cisło stwierdził, że sytuacja w stomatologii nie jest na dzień dzisiejszy
tragiczna – ta branża rozwija się bardzo dynamicznie, aczkolwiek nie jest to
„homogenny twór” i zawiera, jak każda inna branża medyczna, swoje segmenty
i nisze. Zaznaczył, że lekarze dentyści borykają się ze zjawiskami związanymi
z finansowaniem praktyk, polegającymi na obciążeniu ich obowiązkami
administracyjnymi, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów na publiczną opiekę
stomatologiczną. Stwierdził, że dużym problemem jest niewykreowanie modelu
kariery zawodowej lekarza dentysty. Zaznaczył, że jest przekonany, że należy
rozpocząć dyskusję nad zaproponowaniem klasie politycznej modelu kariery i etapów
zdobywania kolejnych stopni uprawnień zawodowych przez lekarza dentystę oraz
dostosowania do tego modelu kolejnych etapów kształcenia podyplomowego. W
dalszej części swojej wypowiedzi poinformował, że plan, który ma powstać będzie
wymagał powszechnej zgody i silnej legitymacji tej grupy, która z tym planem
wyjdzie. Dodał, że od 3 lat zgłaszał prośby, by konsultacje w sprawach personalnych
i programowych były szersze niż te, o których wspominał Prezes Hamankiewicz
podczas swojego wystąpienia. Zaznaczył, że razem z kolegami, zrobił wszystko,
żeby przedstawić NRL klarowne i jasne wskazanie stomatologów na dzisiejsze
posiedzenie (z dużo szerszą reprezentacją) – niestety bezskutecznie.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, w odniesieniu do
wypowiedzi poprzednika, odczytał wnioski z nagrania zrobionego podczas
posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL w dniu 13 stycznia 2014 r, które dotyczyły
kwestii spotkania delegatów-stomatologów na tegorocznym Krajowym Zjeździe
Lekarzy.:
„Z nagrania wynika, że w dyskusji podczas ostatniego KS NRL stanęło na tym, że:
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1. Nie przyjęto propozycji oddzielnego organizacji oddzielnego spotkania delegatów
stomatologów jeszcze przez KZL.
2. Spotkanie robocze stomatologów delegatów na KZL podczas Zjazdu – podobnie
jak na poprzednim Zjeździe – w celu poznania się delegatów, ale bez tzw.
prawyborów i ustalania wspólnych kandydatów.
3. Po wyborach do NRL ew. spotkanie stomatologów wybranych do NRL w celu
ustalenia spośród siebie wspólnego kandydata na wiceprezesa NRL.”
Poinformował także, że telefonował do każdego członka Naczelnej Rady Lekarskiej
będącego lekarzem dentystą i konsultował przedstawiane w dniu dzisiejszym
propozycje.
Kol. Leszek Dudziński zwrócił się do kol. Andrzeja Cisły z pytaniem, czy
w zaproponowanym modelu kariery zawodowej lekarza dentysty wyklucza system
specjalizacyjny.
Kol. Andrzej Cisło stwierdził, że nie wyklucza modelu specjalizacyjnego
w kształceniu lekarzy dentystów, jednak odnosi się do faktów, z których wynika,
że zaledwie 7% stomatologów ma specjalizację i nic nie wskazuje na to, by ten stan
miał ulec zmianie. Zaznaczył, że w jego ocenie należałoby podjąć prace nad
wykreowaniem nowego stanu prawnego dotyczącego określenia węższych dziedzin
i umiejętności w stomatologii, które mógłby nabywać lekarz dentysta, bez
konieczności odbywania kosztownego szkolenia specjalizacyjnego.
Kol. Alicja Marczyk-Felba zwróciła się do kol. Agnieszki Ruchały-Tyszler z
prośbą o wskazanie priorytetów, jakimi będzie się kierować w przypadku wyboru na
stanowisko Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.
Kol. Agnieszka Ruchała-Tyszler przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą
swojej kandydatury. W prezentacji omówiła swoją karierę zawodową oraz
dotychczasową działalność w samorządzie lekarskim. Poinformowała, że głównym
zagadnieniem z jakim będzie chciała się zmierzyć w przypadku wyboru na
stanowisko Wiceprezesa NRL jest polepszenie dostępu do kształcenia
podyplomowego lekarzy dentystów. Kolejne obszary działań, na które zwróciła
uwagę, to zmniejszenie obciążeń lekarzy dentystów o charakterze administracyjnym,
umożliwienie zatrudnienia lekarzy w praktykach stomatologicznych oraz polepszenie
współpracy lekarzy dentystów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zwróciła też
uwagę na konieczność ciągłego zwiększania integracji środowiska lekarzy dentystów
oraz ich współpracy z samorządem lekarskim, organizacjami międzynarodowymi,
towarzystwami naukowymi i resortem zdrowia.
Kol. Robert Stępień zwrócił się do kol. Agnieszki Ruchały-Tyszler z pytaniem,
w jaki sposób zamierza połączyć obowiązki Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
z obowiązkami związanym z karierą naukową i „sprawami rodzinnymi”. Zwrócił też
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uwagę na fakt, że jej miejsce zamieszkania znajduje się w znacznej odległości od
Warszawy.
Kol. Agnieszka Ruchała-Tyszler stwierdziła, że omawiane „inne obowiązki” dotyczą
każdego przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej.
Kol. Magda Wiśniewska zaznaczyła, że z szerokiej argumentacji kol. Stępnia
wynika, że żadna kobieta mieszkająca dalej niż 50 km od Warszawy nie powinna
działać w samorządzie lekarskim
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, wobec braku dalszych
pytań do kandydatów na stanowiska funkcyjne, zaproponował zamknięcie dyskusji.
Poddał ten wniosek pod głosowanie.
W wyniku głosowania w/w wniosek został przyjęty.
W tym miejscu przedstawiciel Krajowej Komisji Wyborczej kol. Włodzimierz
Kardas przedstawił instrukcje związane z procedurą głosowania na stanowiska
funkcyjne w Naczelnej Radzie Lekarskiej.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zarządził głosowanie
na stanowiska funkcyjne w Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Członkowie Zgromadzenia Wyborczego opuścili salę w celu oddania głosów na
kandydatów na stanowiska funkcyjne w Naczelnej Radzie Lekarskiej. Po ok. 20
minutach Naczelna Rada Lekarska przystąpiła do kontynuowania swojego porządku
obrad, rozpoczynając od punktu 4.9.

Ad. pkt 4.9
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt stanowiska w sprawie „pakietu
antykolejkowego” zaprezentowanego przez Premiera i Ministra Zdrowia w dniu
21 marca 2014 r. – druk nr [NRL/04.14/05’] – załącznik nr 3
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował, że projekt
przedmiotowego stanowiska został przygotowany przez kol. Konstantego
Radziwiłła i znalazł się w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Naczelnej Rady
Lekarskiej. Stwierdził także, że w dniu dzisiejszym kol. Jerzy Friediger przekazał
inny projekt dokumentu dot. tego tematu, który znajduje się na biurkach członków
NRL. Zaproponował podjęcie dyskusji w sprawie w/w projektów stanowisk.
Kol. Konstanty Radziwiłł stwierdził, że Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązał Naczelną
Radę Lekarską do szczegółowego zajęcia się propozycjami złożonymi przez Ministra
Zdrowia podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 21 marca br.
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Zaznaczył, że przygotował wstępny projekt przedmiotowego stanowiska lecz
w związku z licznymi uwagami, zgłoszonymi przez członków Naczelnej Rady
Lekarskiej, został on w znacznym stopniu zmodyfikowany. Zaproponował, by
Naczelna Rada Lekarska pracowała nad tym projektem.
Kol. Andrzej Włodarczyk poparł wypowiedź poprzednika. W dalszej części swojej
wypowiedzi odniósł się do deklaracji złożonych przez Ministra Zdrowia Bartosza
Arłukowicza
podczas
wspomnianej
konferencji
prasowej,
zaznaczając,
że oczekiwanie na konkretne ustalenia w zakresie zaproponowanych przez niego
zmian systemowych może trwać bardzo długo. Przypomniał również, że jako
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zajmował się problematyką onkologii
i na zlecenie pani minister Kopacz powołał Zespół w tym zakresie. Stwierdził,
że polski system opieki onkologicznej jest fatalny – jest to poradziecki system typu
instytutowego, gdzie istnieje kilka rozsianych po kraju placówek, centrów onkologii.
Dodał, że uczelnie medyczne nie posiadają placówek onkologicznych lub prowadzą
je w ograniczonym zakresie, a cały system jest wysoce niedofinansowany. Stwierdził,
że w jego ocenie przyszłością tej dziedziny medycyny jest postawienie na onkologię
w uniwersytetach medycznych i należy uczynić wszystko, by uczelnie medyczne
szkoliły coraz większą liczbę onkologów.
Kol. Jerzy Friediger stwierdził, że z informacji przedstawionych przez Bartosza
Arłukowicza na konferencji prasowej tak naprawdę nie wynika nic. Dodał, że w jego
ocenie, wystosowanie przez NRL tak długiego stanowiska wobec suchych deklaracji
Ministra Zdrowia, jakie zostało zaproponowane przez kol. Konstantego Radziwiłła
mija się z celem, jaki został określony przez Krajowy Zjazd Lekarzy. Zaproponował
pracę nad przygotowanym przez siebie stanowiskiem.
Kol. Tomasz Romańczyk stwierdził, że popiera projekt kol. Radziwiłła, gdyż
w sposób kompleksowy pokazuje, że systemu opieki onkologicznej nie da się
uzdrowić jednofazowo, bez zwiększenia nakładów finansowych.
Kol. Dariusz Hankiewicz stwierdził, że głównym adresatem dzisiejszej odezwy
Naczelnej Rady Lekarskiej będą media i dlatego stanowisko powinno mieć charakter
ogólny i być oparte jedynie na materiałach prasowych i deklaracjach złożonych przez
Ministra Zdrowia. Zaproponował przyjęcie stanowiska autorstwa kol. Friedigera wraz
z adnotacją, że szczegółowe uwagi zostaną przekazane po otrzymaniu projektów
właściwych aktów prawnych.
W tym miejscu Komisja Skrutacyjna przedstawiła protokoły głosowania na
stanowiska:
1. Wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej
2. Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej
3. Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej
Ad. 1
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Ogólna liczba członków Zgromadzenia Wyborczego – 75, 5% ogólnej liczby
członków Zgromadzenia Wyborczego – 4, wydano 69 kart do głosowania, liczba
niewykorzystanych kart do głosowania – 6, ogólna liczba oddanych głosów – 69,
głosów ważnych 69, liczba głosów wstrzymujących – 0
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
1.
2.
3.
4.

Lek. dent. Andrzej Cisło – głosów 23
Lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska – głosów 52
Lek. Romuald Krajewski – głosów 50
Lek. Dent. Agnieszka Ruchała-Tyszler – głosów 44

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz innych dokumentów wyborczych
Komisja Wyborcza stwierdziła, że wiceprezesami Naczelnej Rady Lekarskiej VII
kadencji zostali:
1. Kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
2. Kol. Romuald Krajewski
3. Kol. Agnieszka Ruchała-Tyszler
Ad. 2
Ogólna liczba członków Zgromadzenia Wyborczego – 75, 5% ogólnej liczby
członków Zgromadzenia Wyborczego – 4, wydano 69 kart do głosowania, liczba
niewykorzystanych kart do głosowania – 6, ogólna liczba oddanych głosów – 69,
głosów ważnych 69, liczba głosów wstrzymujących (brak wskazań na karcie) – 28
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
1. Lek. Konstanty Radziwiłł – głosów 41
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz innych dokumentów wyborczych
Komisja Wyborcza stwierdziła, że Sekretarzem Naczelnej Rady Lekarskiej VII
kadencji został kol. Konstanty Radziwiłł.
Ad. 3
Ogólna liczba członków Zgromadzenia Wyborczego – 75, 5% ogólnej liczby
członków Zgromadzenia Wyborczego – 4, wydano 69 kart do głosowania, liczba
niewykorzystanych kart do głosowania – 6, ogólna liczba oddanych głosów – 69,
głosów ważnych 69, liczba głosów wstrzymujących (brak wskazań na karcie) – 28
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
1. Lek. Wojciech Marquardt – głosów 41
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Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz innych dokumentów wyborczych
Komisja Wyborcza stwierdziła, że Skarbnikiem Naczelnej Rady Lekarskiej VII
kadencji został kol. Wojciech Marquardt.
Przedstawiciel Komisji Wyborczej kol. Włodzimierz Kardas poinformował, że do
chwili obecnej do Komisji Wyborczej wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów
na stanowiska:
1. Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej:
Anna Lella – zgłoszona przez Macieja Hamankiewicza
Marta Klimkowska-Misiak – zgłoszona przez Małgorzatę Lindorf
Jacek Tętnowski – zgłoszony przez Jerzego Friedigera
2. Członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej:
Mariusz Janikowski – zgłoszony przez Macieja Hamankiewicza
Jolanta Szczurko – zgłoszona przez Macieja Hamankiewicza
Marek Jodłowski – zgłoszony przez Macieja Hamankiewicza
Stefan Sobczyński – zgłoszony przez Macieja Hamnkiewicza
Andrzej Wojnar – zgłoszony przez Jacka Chodorskiego
Jolanta Orłowska-Heitzman – zgłoszona przez Andrzeja Matyję
Andrzej Cisło – zgłoszony przez Małgorzatę Lindorf i Roberta Stępnia

Kol. Włodzimierz Kardas, wobec braku innych zgłoszeń, złożył wniosek
o zamknięcie list.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie
wniosek o zamknięcie list kandydatów na „inne stanowiska” (Zastępcy Sekretarza,
członków Prezydium) w Naczelnej Radzie Lekarskiej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania listy zgłoszeń zostały zamknięte.
Naczelna Rada Lekarska wróciła do realizowania porządku obrad (punkt 4.9).
Kol. Grzegorz Mazur przypomniał, że Krajowy Zjazd Lekarzy z dezaprobatą przyjął
konferencję prasową zorganizowaną przez Ministra Zdrowia. Dodał, że w uchwale
Zjazdu jednoznacznie wskazano niezadowolenie z pomysłów zgłoszonych przez
Bartosza Arłukowicza. Wobec powyższego, stwierdził, że stanowisko Rady powinno
być konkretne i klarowne i wyrażać konkretne zamierzenia i wnioski środowiska
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lekarskiego, a nie tylko wskazywać niezadowolenie samorządu ze słów Ministra.
Zaproponował pracę nad stanowiskiem autorstwa kol. Konstantego Radziwiłła.
Kol. Jacek Chodorski zwrócił uwagę, że zaproponowany przez Ministra Zdrowia
„pakiet kolejkowy” dotyczy jedynie dwóch obszarów tj. obszaru onkologicznego
i obszaru dotyczącego dostępu dzieci do opieki pediatrycznej. Zasugerował
wskazanie w przedmiotowym stanowisku, że problem kolejek dotyczy także innych
dziedzin medycyny (np. okulistyka). Odnosząc się do propozycji, aby pielęgniarki
mogły wystawiać recepty, stwierdził, że należałby również wskazać, że podobnie jak
lekarze, prawdopodobnie i one będą zobowiązane do zawierania umów z NFZ, gdyż
znaczna liczba leków to leki refundowane.
kol. Klaudiusz Komor stwierdził, że konferencja Bartosza Arłukowicza była
działaniem pr-owskim i miała na celu zamazanie opieszałości resortu w zakresie
opracowania nowych rozwiązań systemowych. Wskazał, że przy formułowaniu
stanowiska NRL należy mieć na uwadze to, w jaki sposób zostanie ono odebrane.
Zwrócił uwagę na jasność, zwięzłość i klarowność projektu stanowiska
zaproponowanego przez kol. Friedigera, zaznaczając, że uważa, że z medialnego
punktu widzenia, może być ono lepiej przyjęte niż stanowisko kol. Radziwiłła.
Kol. Ryszard Golański stwierdził, że uważa, że projekt zaproponowany przez kol.
Radziwiłła w sposób właściwszy wypełnia postulat Krajowego Zjazdu Lekarzy.
Dodał, że z informacji, którymi dysponuje Gazeta Lekarska, wynika, że stopień
zaawansowania prac legislacyjnych resortu w zakresie zmian zaproponowanych na
konferencji prasowej jest niewielki.
Kol. Konstanty Radziwiłł poinformował, że regułą postępowania Naczelnej Rady
Lekarskiej powinno być pracowanie nad projektami stanowisk, które wpływają
z odpowiednim wyprzedzeniem do porządku obrad. Zaznaczył, że formuła pracy nad
projektami zgłoszonymi w ostatniej chwili powinna mieć charakter wyjątkowy, gdyż
w sposób znaczący zaburza możliwość prowadzenia dyskusji nad nimi. Stwierdził,
że projekt zaproponowany przez kol. Friedigera stwarza właśnie takie trudności.
Kol. Andrzej Włodarczyk zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji
i głosowanie nad wyborem projektu stanowiska, nad którym pracować będzie
Naczelna Rada Lekarska.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie
wniosek o zamknięcie dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek o zamknięcie dyskusji
został przyjęty jednogłośnie.
Przedstawiciel Krajowej Komisji Wyborczej kol. Włodzimierz Kardas omówił
procedurę głosowania dotyczącą wyboru Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady
Lekarskiej oraz czterech członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
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Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zarządził głosowanie
na stanowiska pozostałych członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
oraz Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej

Członkowie Zgromadzenia Wyborczego ponownie opuścili salę w celu oddania
głosów na kandydatów na „inne stanowiska” w Naczelnej Radzie Lekarskiej. Po ok.
15 minutach Naczelna Rada Lekarska przystąpiła do kontynuowania swojego
porządku obrad (punkt 4.9)

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie
2 zgłoszone warianty stanowisk w sprawie pakietu antykolejkowego.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Naczelna Rada Lekarska większością
głosów zadecydowała, że będzie pracować nad projektem stanowiska
oznaczonym drukiem [NRL/04.14/05’].
Kol. Roman Budziński zaproponował, aby w pierwszym zdaniu drugiego akapitu
zmieniony został szyk i otrzymało ono brzmienie: „Sposób działania Rządu w tej
sprawie budzi zasadniczy sprzeciw”.
Zmiana została przyjęta jako autopoprawka.
Kol. Konstanty Radziwiłł zaproponował, by poprawki o charakterze gramatycznym
oraz poprawki merytoryczne zgłoszone przez kol. Wojnara, kol. Nekandę-Trepkę
oraz kol. Chodorskiego w dniu wczorajszym zostały przyjęte jako autopoprawki.
Kol. Mieczysław Dziedzic zaproponował, by do 3 akapitu projektu przedmiotowego
stanowiska zostało dodane jedno zdanie dotyczące konieczności weryfikacji
przepisów prawa w brzmieniu: „Należy niezwłocznie dokonać przeglądu
i zdecydowanej redukcji prawnych, administracyjnych i sprawozdawczych procedur”.
Kol. Grzegorz Mazur zgłosił uwagę redakcyjną dotyczącą punktu 4 projektu
stanowiska, polegającą na wykreśleniu z treści przedmiotowego punktu zwrotu „na
pierwszy rzut oka”
Kol. Magda Wiśniewska zgłosiła poprawkę redakcyjną dot. punktu 7 projektu
stanowiska, polegającą na tym, by zwrot: „doraźnymi rachubami” zastąpiony został
zwrotem: „doraźnymi potrzebami”.
Wszystkie wymienione poprawki zostały przyjęte jako autopoprawki.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie
projekt przedmiotowego stanowiska wraz z przyjętymi autopoprawkami.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt stanowiska Naczelnej Rady
Lekarskiej w sprawie „pakietu antykolejkowego” zaprezentowanego przez
Premiera i Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2014 r. został przyjęty większością
głosów.
Ad. pkt 6
Naczelna Rada Lekarska przyjęła bez poprawek protokół z 31/VI posiedzenia NRL,
które odbyło się w dniu 21 lutego 2014 roku – druk nr [NRL/04.14/02] – załącznik nr
4.

Ad. pkt 4
Ad. pkt 4.1
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie powołania
komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej – druk nr [NRL/04.14/03] –
załącznik nr 5
W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie
projekt w/w uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała w sprawie powołania
komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej została podjęta jednogłośnie.
Ad. pkt 4.2
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie zadań komisji oraz zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej - druk nr
[NRL/04.14/04] – załącznik nr 6
W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej w
sprawie zmiany uchwały w sprawie zadań komisji oraz zespołów Naczelnej
Rady Lekarskiej została podjęta jednogłośnie.
Ad. pkt 4.3
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował, aby
wybory przewodniczących komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej zostały
przeprowadzone po opublikowaniu wyników wyborów na „inne stanowiska” w
Naczelnej Radzie Lekarskiej. Naczelna Rada Lekarska przyjęła tę propozycję.
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Ad. pkt 4.4
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie utworzenia Biura Rzecznika Praw Lekarza – druk nr [NRL/04.14/06] –
załącznik nr 7
W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie zmiany uchwały
w sprawie utworzenia Biura Rzecznika Praw Lekarza została podjęta
jednogłośnie.
Ad. pkt 4.5
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował, aby
wybór Rzecznika Praw Lekarza, podobnie jak wybór przewodniczących Zespołów
i Komisji Naczelnej Rady Lekarskiej, został przeprowadzony po ogłoszeniu wyników
głosowania na „inne stanowiska” w Naczelnej Radzie Lekarskiej. Propozycja została
przyjęta.
Ad. pkt 4.6
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie Ośrodka
Współpracy z Polonią Medyczną – druk nr [NRL/04.14/07] – załącznik nr 8
W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej
w sprawie Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną została podjęta
jednogłośnie.
Ad. pkt 4.7
Naczelna Rada Lekarska zadecydowała, że wybór Kierownika Ośrodka
Współpracy z Polonią Medyczną zostanie przeprowadzony po ogłoszeniu
wyników wyborów na „inne stanowiska” w Naczelnej Radzie Lekarskiej.
Ad. pkt 4.8
Naczelna Rada Lekarska rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Naczelnej
Izby Lekarskiej – druk nr [NRL/04.14/08] – załącznik nr 9
Kol. Tomasz Romańczyk zadał pytanie czy oświadczenia w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Naczelnej Izby Lekarskiej mają być zgłaszane łącznie,
czy oddzielnie i jaka jest liczba osób wymagana do złożenia oświadczenia
majątkowego.
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Mec. Elżbieta Janczak poinformowała, że umowy w imieniu Naczelnej Izby
Lekarskiej są podpisywane przez Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, natomiast
przedmiotowa uchwała ma charakter upoważnienia do składania ewentualnych
przelewów bankowych.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie
projekt przedmiotowej uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Naczelnej Izby Lekarskiej została podjęta
większością jednogłośnie.
Ad pkt 7
Kol. Jacek Chodorski zgłosił propozycję, aby ostatnie posiedzenie Naczelnej Rady
Lekarskiej w 2014 r. odbyło się w dniu 12, a nie 19 grudnia, jak jest to przewidziane
w kalendarzu posiedzeń. Zaznaczył, że okres przedświąteczny jest okresem wielu
spotkań na gruncie okręgowych izb lekarskich, co może utrudnić wielu członkom
Naczelnej Rady Lekarskiej przyjazd do Warszawy i uczestniczenie w posiedzeniu
NRL.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił uwagę, że w dniu
5 grudnia odbędą się obchody 25-lecia samorządu lekarskiego. Dodał, że z
informacji, którymi dysponuje wynika, że istnieje możliwość wynajęcia Teatru
Narodowego na tę okoliczność. Stwierdził, że zrealizowanie propozycji zgłoszonej
przez poprzednika związane byłoby z koniecznością przyjazdu do Warszawy
członków NRL tydzień po tygodniu, co może stanowić spore utrudnienie.
Kol. Jacek Chodorski zaproponował rozwiązanie kompromisowe polegające na
tym, aby uroczyste posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej odbyło się w dniu 5
grudnia przed rozpoczęciem obchodów 25-lecia samorządu lekarskiego.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz stwierdził, że ta
propozycja jest „warta rozważenia”.
Kol. Robert Stępień zgłosił propozycję przesunięcia na dzień 17 października
posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, które zgodnie z kalendarzem, ma się odbyć
w dniu 24 października. Jako powód tej propozycji podał kolizję terminową z
ogólnopolską konferencją stomatologiczną, która corocznie odbywa się w ostatnim
tygodniu października.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz stwierdził, że dyskusja
dotycząca zmian terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej może być
omówiona w okresie późniejszym.
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W tym miejscu Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zgłosił
kol. Jerzego Friedigera na stanowisko Kierownika Ośrodka Współpracy z Polonią
Medyczną.
Kol. Jerzy Friediger wyraził zgodę na kandydowanie na powyższe stanowisko.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym kandydaturę kol. Jerzego Friedigera na stanowisko Kierownika
Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zgłosił kandydaturę kol.
Zbigniewa Brzezina na stanowisko Rzecznika Praw Lekarza.
Kol. Andrzej Cisło zgłosił kandydaturę kol. Krzysztofa Kordela na stanowisko
Rzecznika Praw Lekarza.
Kol. Zbigniew Brzezin oraz Kol. Krzysztof Kordel wyrazili zgodę na kandydowanie
na stanowisko Rzecznika Praw Lekarza.
Wobec faktu kandydowania dwóch osób na stanowisko Rzecznika Praw
Lekarza Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zarządził
głosowanie tajne. Poprosił Komisję Wyborczą o przygotowanie stosownych
kart głosowania.
W tym miejscu Komisja Skrutacyjna przedstawiła protokoły głosowania na
stanowiska:
1. Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej
2. Członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
Ad. 1
Ogólna liczba członków Zgromadzenia Wyborczego – 75, 5% ogólnej liczby
członków Zgromadzenia Wyborczego – 4, wydano 69 kart do głosowania, kart
niewykorzystanych – 6, ogólna liczba oddanych głosów – 69, głosów ważnych 69,
liczba głosów wstrzymujących się (brak wskazań na karcie) – 5
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
1. Lek. dent. Marta Klimkowska-Misiak – głosów 17
2. Lek. dent. Anna Lella – głosów 24
3. Lek. Jacek Tętnowski – głosów 23
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz innych dokumentów wyborczych
Komisja Wyborcza stwierdziła, że żaden z kandydatów nie uzyskał większości
bezwzględnej wynoszącej 35 głosów. Na podstawie Regulaminu Wyborczego
Komisja Wyborcza stwierdziła, że należy przeprowadzić ponowne wybory na
stanowisko Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej.
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Ad. 2
Ogólna liczba członków Zgromadzenia Wyborczego – 75, 5% ogólnej liczby
członków Zgromadzenia Wyborczego – 4, wydano 69 kart do głosowania, kart
niewykorzystanych – 6, ogólna liczba oddanych głosów – 69, głosów ważnych 69,
liczba głosów wstrzymujących się (brak wskazań na karcie) – 0
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
Lek. dent. Andrzej Cisło – głosów 25
Lek. Mariusz Janikowski – głosów 33
Lek. Marek Jodłowski – głosów 50
Lek. Jolanta Orłowska Heitzman – głosów 14
Lek. Stefan Sobczyński – głosów 34
Lek. dent. Jolanta Szczurko – głosów 36
Lek. Andrzej Wojnar – głosów 33
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz innych dokumentów wyborczych
Komisja Wyborcza stwierdziła, że Członkami Prezydium Naczelnej Rady
Lekarskiej, uzyskując większość bezwzględną wynoszącą 35 głosów, zostali
kol. Marek Jodłowski oraz kol. Jolanta Szczurko.
W związku z tym, że pozostali kandydaci nie uzyskali większości bezwzględnej,
na podstawie Regulaminu Wyborczego przeprowadzone zostanie ponowne
głosowanie wśród tych, którzy nie uzyskali większości bezwzględnej, a
kandydowali na wakujące stanowiska ( 2 miejsca dla lekarzy).
W tym miejscu kol. Jolanta Orłowska-Heitzman oznajmiła, że rezygnuje z
kandydowania na stanowisko Członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
Poprosiła, aby osoby, które na nią głosowały, przekazały swój głos kol. Mariuszowi
Janikowskiemu.
Kol. Jan Cieślicki zadał pytanie, czy podczas drugiej tury głosowania na stanowisko
Członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej obowiązywać będzie parytet lekarzy
dentystów.
Przedstawiciel Komisji Wyborczej kol. Włodzimierz Kardas poinformował, że
w tym momencie odbywają się ponowne wybory na stanowisko Zastępcy Sekretarza
Naczelnej Rady Lekarskiej oraz druga tura głosowania na dwa wakujące miejsca w
składzie Prezydium. Zaznaczył, że wobec wyboru kol. Jolanty Szczurko
w pierwszej turze, oba wolne miejsca w składzie Prezydium są miejscami lekarskimi.
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Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował, że w tym
momencie rozpocznie się procedura wyborów Przewodniczących Zespołów i Komisji
Naczelnej Rady Lekarskiej.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Andrzeja Wojnara na stanowisko Przewodniczącego Komisji Etyki.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym kandydaturę kol. Andrzeja Wojnara na stanowisko Przewodniczącego
Komisji Etyki.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Leszka Dudzińskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji
Finansowo-Budżetowej.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym
kandydaturę
kol.
Leszka
Dudzińskiego
na
stanowisko
Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Jerzego Kruszewskiego na stanowisko Przewodniczącego
Komisji Kształcenia Medycznego.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym kandydaturę kol. Jerzego Kruszewskiego na stanowisko
Przewodniczącego Komisji Kształcenia Medycznego.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Kazimierza Kłodzińskiego na stanowisko Przewodniczącego
Komisji ds. Lekarzy emerytów i rencistów.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym kandydaturę kol. Kazimierza Kłodzińskiego na stanowisko
Przewodniczącego Komisji ds. Lekarzy emerytów i rencistów.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Ładysława Nekandy-Trepki na stanowisko Przewodniczącego
Komisji Organizacyjnej.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym kandydaturę kol. Ładysława Nekandy-Trepki na stanowisko
Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Jarosława Waneckiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji
ds. kultury.
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Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym
kandydaturę
kol.
Jarosława
Waneckiego
na
stanowisko
Przewodniczącego Komisji ds. kultury.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Jacka Tętnowskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji
ds. sportu.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym
kandydaturę
kol.
Jacka
Tętnowskiego
na
stanowisko
Przewodniczącego Komisji ds. sportu.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Marka Jodłowskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji
Legislacyjnej.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym
kandydaturę
kol.
Marka
Jodłowskiego
na
stanowisko
Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Filipa Dąbrowskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji
ds. młodych lekarzy i lekarzy dentystów.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym
kandydaturę
kol.
Filipa
Dąbrowskiego
na
stanowisko
Przewodniczącego Komisji ds. młodych lekarzy i lekarzy dentystów.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Anny Lelli na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds.
współpracy międzynarodowej.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym kandydaturę kol. Anny Lelli na stanowisko Przewodniczącego Komisji
ds. współpracy międzynarodowej.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Ryszarda Mońdziela na stanowisko Przewodniczącego Zespołu
ds. lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Głos z sali zgłosił kandydaturę kol. Grzegorza Krzyżanowskiego na stanowisko
Przewodniczącego Zespołu ds. lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Wobec faktu zgłoszenia dwóch kandydatów na stanowisko Przewodniczącego
Zespołu ds. lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych Prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej zarządził przeprowadzenie głosowania tajnego. Poprosił
Komisję Wyborczą o przygotowanie listy głosowania.
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Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Jerzego Gryko na stanowisko Przewodniczącego Zespołu ds.
praktyk lekarskich.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym kandydaturę kol. Jerzego Gryko na stanowisko Przewodniczącego
Zespołu ds. praktyk lekarskich.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Marty Klimowskiej-Misiak na stanowisko Przewodniczącego
Zespołu ds. ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów.
Kol. Marta Klimkowska-Misiak poinformowała, że nie zgadza się na kandydowanie
na stanowisko Przewodniczącego Zespołu ds. ubezpieczeń lekarzy i lekarzy
dentystów.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował,
że procedura wyboru Przewodniczącego Zespołu może odbyć się w terminie
późniejszym.
Kol. Andrzej Włodarczyk zwrócił się do kol. Jerzego Gryko z pytaniem, czy nie
chciałby kandydować na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Ubezpieczeń.
Podkreślił, że dysponuje on szeroką wiedzą w tym zakresie.
Kol. Jerzy Gryko poinformował, że chętnie będzie uczestniczył w pracach Komisji
jako jeden z jej członków.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Andrzeja Włodarczyka na stanowisko Przewodniczącego Zespołu
ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym
kandydaturę
kol.
Andrzeja
Włodarczyka
na
stanowisko
Przewodniczącego Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował
kandydaturę kol. Mariusza Janikowskiego na stanowisko Przewodniczącego
Komisji ds. Egzaminu z języka polskiego.
Wobec braku kontrkandydata Naczelna Rada Lekarska przyjęła w głosowaniu
jawnym kandydaturę kol. Mariusza Janikowskiego na stanowisko
Przewodniczącego Zespołu ds. Egzaminu z języka polskiego.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaproponował, aby
wybory Rzecznika Praw Lekarza oraz Przewodniczącego Zespołu ds. Lekarzy
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zatrudnionych w podmiotach leczniczych zostały przeprowadzone w jednym akcie
wyborczym.
W tym momencie wywiązała się dyskusja dotycząca wyboru Przewodniczącego
Komisji Stomatologicznej.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz stwierdził, że praktyką
funkcjonowania Naczelnej Izby Lekarskiej jest to, by Przewodniczącym tej Komisji był
Wiceprezes NRL, który jest lekarzem dentystą.
Kol. Andrzej Cisło zaznaczył, że z żadnego przepisu nie wynika, że Wiceprezes
NRL, który jest lekarzem dentystą, staje się z urzędu Przewodniczącym Komisji
Stomatologicznej. Stwierdził, że stoi na stanowisku, że ta kandydatura powinna
zostać przegłosowana.
Mec. Elżbieta Janczak poinformowała, że Komisja Stomatologiczna działa na
podstawie odrębnej uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej. Zaznaczyła, że
w przedmiotowej uchwale nie ma regulacji dotyczących wyboru Przewodniczącego
Komisji Stomatologicznej, a więc tryb jego wyboru powinien być analogiczny do tego,
w jakim wybierani zostają przewodniczący innych komisji i zespołów.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poddał pod głosowanie
kandydaturę kol. Agnieszki Ruchały-Tyszler na stanowisko Przewodniczącego
Komisji Stomatologicznej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w/w kandydatura została przyjęta.
Zgromadzenie Wyborcze upoważniło Komisję Skrutacyjną do policzenia
głosów oddanych w wyborach na stanowiska Rzecznika Praw Lekarza oraz
Przewodniczącego Zespołu ds. lekarzy zatrudnionych w podmiotach
leczniczych.
W tym miejscu Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zarządził
głosowanie na stanowiska Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej,
pozostałych członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw
Lekarza oraz Przewodniczącego Zespołu ds. lekarzy zatrudnionych w podmiotach
leczniczych.

Członkowie Zgromadzenia Wyborczego opuścili salę obrad w celu oddania głosów
na kandydatów na stanowiska Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej,
pozostałych członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw
Lekarza oraz Przewodniczącego Zespołu ds. lekarzy zatrudnionych w podmiotach
leczniczych.
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Po powrocie na salę obrad członków Zgromadzenia Wyborczego Komisja
Skrutacyjna przedstawiła protokoły głosowania na stanowiska:
1. Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej
2. Członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
Ad. 1
Ogólna liczba członków Zgromadzenia Wyborczego – 75, 5% ogólnej liczby
członków Zgromadzenia Wyborczego – 4, liczba wydanych kart do głosowania – 67,
liczba niewykorzystanych kart – 8, ogólna liczba oddanych głosów – 67, głosów
ważnych 67, głosów bez wskazań – 5
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
1. Lek. dent. Marta Klimkowska-Misiak – głosów 8
2. Lek. dent. Anna Lella – głosów 29
3. Lek. Jacek Tętnowski – głosów 25
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz innych dokumentów wyborczych
Komisja Wyborcza stwierdziła, że żaden z kandydatów nie uzyskał większości
bezwzględnej wynoszącej 34 głosy. Na podstawie Regulaminu Wyborczego
Komisja Wyborcza ogłosi wybory uzupełniające na stanowisko Zastępcy
Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbędą się w czasie najbliższego
posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej.
Ad. 2
Ogólna liczba członków Zgromadzenia Wyborczego – 75, 5% ogólnej liczby
członków Zgromadzenia Wyborczego – 4, liczba wydanych kart do głosowania – 67,
liczba niewykorzystanych kart – 8, ogólna liczba oddanych głosów – 67, głosów
ważnych 67, głosów bez wskazań – 2
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
1. Lek. Mariusz Janikowski – głosów 34
2. Lek. Stefan Sobczyński – głosów 34
3. Lek. Andrzej Wojnar - głosów 29
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz innych dokumentów wyborczych
Komisja Wyborcza stwierdziła, że bezwzględną większość głosów na
stanowisko członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uzyskali kol. Mariusz
Janikowski oraz kol. Stefan Sobczyński. Uzupełnili oni w ten sposób skład
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji.
Komisja Skrutacyjna policzyła także oddane głosy na stanowiska:
a) Rzecznika Praw Lekarza
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Kol. Zbigniew Brzezin uzyskał 44 głosy, natomiast kol. Krzysztof Kordel uzyskał
21 głosów.
b) Przewodniczącego
leczniczych

Zespołu

ds.

lekarzy

zatrudnionych

w

podmiotach

Kol. Grzegorz Krzyżanowski uzyskał 40 głosów, natomiast kol. Ryszard Mońdziel
uzyskał 23 głosy.
W wyniku wyborów na stanowisko Rzecznika Praw Lekarza został wybrany kol.
Zbigniew Brzezin, a na stanowisko Przewodniczącego Zespołu ds. lekarzy
zatrudnionych w podmiotach leczniczych wybrany kol. Grzegorz Krzyżanowski.
Ad. pkt 9
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zakończył posiedzenie
ok. godz. 15.30

Sekretarz

Prezes

Konstanty Radziwiłł

Maciej Hamankiewicz

Liczba załączników – 9, oraz protokoły Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Mandatowej

Protokół sporządził – Jerzy Kiwiński
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