
NACZELNA IZBA LEKARSKA 

NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110 lok. 16 tel.: (22) 559-13-47/48, fax:559-13-46 

 

  

 

 

Protokół ze szkolenia  

Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Warszawa,  22 czerwca 2018r. 

 

 

1. Powitanie i wystąpienie NROZ- lek. Grzegorza Wrony. 

 

      Dnia 22 czerwca 2018r. o godz. 10.00 rozpoczęło się szkolenie Zastępców Naczelnego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej oraz wybory na I i II Zastępcę NROZ.  

      Spotkanie rozpoczął Grzegorz Wrona, który powitał wszystkich zgromadzonych Rzeczników oraz członków 

Krajowej Komisji Wyborczej w osobach: Zyty Kazimierczak-Zagórskiej oraz Stefana Sobczyńskiego. Następnie 

NROZ oddał głos obecnym na sali w celu indywidualnego przedstawienia się. 

 

2. Wybory I i II Zastępcy NROZ. 

 

      Procedurę wyborczą rozpoczął członek Krajowej Komisji Wyborczej - Stefan Sobczyński, objaśnieniem 

zgromadzonym etapów i zasad głosowania. Następnie została powołana i zatwierdzona poprzez głosowanie 

komisja mandatowa, której członkami zostali: Artur Hartwich i Kazimierz Swoboda oraz komisja skrutacyjna, 

składająca się z trzech członków: Jacka Barańskiego (przewodniczącego), Włodzimierza Majewskiego oraz 

Ładysława Nekanda-Trepkę. Stefan Sobczyński poinformował, iż członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą 

brać udziału w wyborze na zastępców NROZ. NROZ nadmienił, iż na chwilę obecną kworum potrzebne do 

głosowania jest osiągnięte, gdyż na sali obecnych jest więcej niż 20 Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Kolejnym etapem procedury wyborczej było 

ukonstytuowanie się komisji mandatowej oraz skrutacyjnej. Zgodnie z pierwotnym protokołem komisji 

skrutacyjnej sporządzonym na początku wyborów uprawnionych do głosowania było 27 osób, aczkolwiek 

ostatecznie liczba ta za zgodą wszystkich zgromadzonych oraz przede wszystkim członków Krajowej Komisji 

Wyborczej ulegała zmianie i karty do głosowania mogło pobrać 28 Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.  

      W dalszej kolejności zostało zarządzone zgłaszanie kandydatów na stanowisko I Zastępcy NROZ. Anna 

Glińska, uzasadniając swoją propozycję, zgodnie z obowiązującą procedurą zgłosiła lek. Wandę Wenglarzy-

Kowalczyk. Drugim poprawnie zgłoszonym kandydatem została lek. dent. Anna Tarkowska za 

wstawiennictwem Anny Serafinowskiej-Kiełczewskiej. Na tym etapie została zamknięta lista kandydatów i 

rozpoczęła się procedura wyborcza. Zgodnie z odczytanym przez Ładysława Nekanda-Trepkę protokołem 

komisji skrutacyjnej, wydanych kart do głosowania zostało 28, ważnie oddanych głosów zostalo 28. Zgodnie z 

wynikami I Zastępcą NROZ została lek. dent. Anna Tarkowska, na którą zostało oddanych 16 głosów.. 

Następnie Grzegorz Wrona zabrał głos, gratulując nowo wybranemu I Zastępcy NROZ.  

        

 

       NROZ zwrócił się z prośbą do Anny Glińskiej o przeanalizowanie wszystkich list zastępców NROZ we 

wszystkich kadencjach oraz o przedstawienie chętnych ROZ do opieki nad grobami zmarłych zastępców w dniu 

rocznicy śmierci i w dniu Święta Zmarłych. Ponadto poprosił o to, aby na każdym z tych grobów znalazła się 

symboliczna tabliczka. Grzegorz Wrona zdeklarował się do wspomnianej opieki, nad grobem pierwszego NROZ 

prof. Stanisława Leszczyńskiego. Dodatkowo została skierowana prośba o założenie księgi pamiątkowej 

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.  

 

 

      NROZ zwrócił szczególną uwagę zgromadzonych na prowadzone przez siebie sprawy kasacyjne odbywające 

się w Sądzie Najwyższym oraz przekazał informację, iż SN zauważył, że wiele spraw przedawnia się w Izbach 

Lekarskich. Została także skierowana prośba o przeczytanie artykułu mgr Pauliny Tomaszewskiej dotyczącego 

poruszonego zagadnienia, znajdującego się w aktualnej Medycznej Wokandzie.   

 

 

      Następnie doszło do kolejnego etapu czyli do wyborów na II Zastępcę NROZ. Zostało zgłoszonych dwóch 

kandydatów: lek. Wanda Wenglarzy-Kowalczyk i dr med. Zbigniew Kuzyszyn. Po procedurze wyborczej, 

zgodnie z odczytanym protokołem komisji skrutacyjnej, II zastępcą NROZ została lek. Wanda Wengarzy-

Kowalczyk uzyskując 19 głosów.  



 

Dr Grzegorz Wrona ponownie zabrał głos, gratulując i informując zgromadzonych, że dnia 29 sierpnia 2018r. 

odbędzie się posiedzenie Naczelnej Izby Lekarskiej oraz wybory do Komisji Naczelnej Rady Lekarskiej. NROZ 

oświadczył, że kandydatury do tego organu można zgłaszać do 15 lipca 2018r. W przerwie, do biura NROZ, 

Anna Glińska złożyła swoją kandydaturę do Komisji Finansowej.  

 

W dalszej części szkolenia NROZ serdecznie podziękował Annie Glińskiej za zaangażowanie w organizację 

różnych okoliczności oraz skierował prośbę o kontynuowanie tej działalności. Zwrócił się także z prośbami do 

innych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Dr Zofia Waryszewska-Chrząstek została poproszona o 

zajmowanie się prolongatami od OROZ. Ładysła Nekanda-Trepka został poproszony o opracowywanie procedur 

związanych z postepowaniami prowadzonymi przez NROZ. Do Zbigniewa Kuzyszyna została skierowana 

prośba o zapanowanie nad finansami Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej poprzez 

przykładowe działania tj. przedkładanie propozycji czy wystąpienia o zmiany w budżecie. Ponadto wszyscy 

zgromadzeni Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej zostali poproszeni o niezwłoczne przesłanie mailowo 

planów urlopowych na najbliższe 3 miesiące.  

 

3. Omówienie spraw I instancji w których bierze udział NROZ. 

 

NROZ i jego Zastępcy merytorycznie omówili kilka, prowadzonych przez siebie, spraw, zarówno tych, na etapie 

postępowania wyjaśniającego jak i tych, które są już w Okręgowych Sądach Lekarskich.. 

 

 

 

4. Na warsztatach wystąpił Przewodniczący NSL dr. n. med. Jacek Miarka, który w swoim przemówieniu 

wskazał, że dobra praca rzecznika to dla Naczelnego Sądu Lekarskiego przyjemność. Przypomniał, że 

jedyne co powinno się liczyć, to dobra współpraca. Jeżeli okręgowi rzecznicy będą działać na dobrym 

poziomie, to wszystkim będzie łatwiej. Wskazał obecny problem formalizacji postępowania w 

przedmiocie odpowiedzialności zawodowej na wzór postępowań karnych.  

 

5. Prezes NRL prof. dr. hab. Andrzej Matyja w czasie swojego wystąpienia wspomniał o  wystosowaniu 

listu do Ministra Zdrowia dotyczącego rezydentów. Wyraził chęć dążenia do tego, aby wszyscy 

rzecznicy byli funkcjonariuszami publicznymi. Profesor zwrócił uwagę również na potrzebę znalezienia 

nowej siedziby dla NIL. Streścił też swoją rozmowę z Rzecznikiem Praw Pacjenta, w której 

stwierdzono, że powinno wykluczyć się postępowanie karne wobec lekarzy, powinno się pozostać przy 

postępowaniu zawodowym i przy odpowiedzialności cywilnej.  

 

6. Szkolenie RODO 

 

Zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty ochrony danych osobowych, oraz tego jak obchodzić się z danymi 

tak wrażliwymi, jak dane osobiste np. posiadanie programów anty wirusowych, ustawianie mocnych haseł, oraz 

niedopuszczanie osób trzecich do swojego komputera bądź laptopa – szkolenie poprowadziła mgr Anna 

Pogorzelska 

 

7. Szkolenie z FINN 

 

Wszyscy obecni zostali poinstruowani, jak należy poruszać się po funkcjonującym w biurze NROZ programie 

FINN. 

 

 

 

 

 

 

 


