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Sprawozdanie Delegatury Radomskiej 
 

Delegatura Radomska skupia lekarzy z terenu byłego województwa 

radomskiego. Pracą Delegatury kieruje przewodnicząca lek. dent. Ewa Miękus-

Pączek. W skład Rady Delegatury wchodzą kol. kol.: Katarzyna Karpińska, 

Aleksander Pieczyński, Julian Wróbel, Jacek Jodłowski/ Zbigniew Binio. W  

2011r. Jacek Jodłowski zrezygnował z prac w Radzie. Jego miejsce zajął 

Zbigniew Binio. 

Zebrania Delegatów z naszego terenu odbywają się trzy razy w roku. 

Służą rozwiązywaniu problemów pracujących tu  lekarzy i przekazywaniu 

bieżących informacji. Podjęto szereg decyzji stanowiących podstawę  programu 

działania  Delegatury. Prowadzeniem spraw administracyjno-biurowych zajmuje 

się p. Joanna Ziembicka-Zięba i od  2011 r.  p. Renata Szparaga. W  Delegaturze 

można załatwić sprawy związane z wydawaniem prawa wykonywania zawodu, 

rejestracją prywatnych praktyk oraz uzyskiwaniem zaświadczeń do pracy za 

granicą. Za pośrednictwem biura Delegatury można przekazać też dokumenty 

potrzebne do otrzymania ograniczonego prawa wykonywania zawodu i 

skierowania na staż podyplomowy absolwentów.   
 

W 2010 r. staż podyplomowy podjęło 4 lekarzy i 8 lekarzy dentystów, w 2011r. 

–7 lekarzy, 9 lekarzy dentystów, w 2012 r. –5 lekarzy i 4 lekarzy dentystów,  w 

2013r. – 19 lekarzy, 12 lekarzy dentystów. 
 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, a także dzieci zmarłych 

lekarzy mogły skorzystać z pomocy, składając wnioski o pożyczki socjalne lub 

zapomogi, które po zaopiniowaniu przez delegatów były przesyłane do 

rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Funduszu Samopomocy. 
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Przyjmowane były również dokumenty potwierdzające udział lekarzy w 

szkoleniach, które następnie przekazywano do Ośrodka Doskonalenia 

Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów w celu wyliczenia punktów 

edukacyjnych. Odbiór dokumentów z wyliczonymi już punktami również 

następował w Delegaturze.  Do biura Delegatury spływały również skargi oraz 

pisma o interwencje. Były one przekazywane do Okręgowego   Rzecznika 

Odpowiedzialności  Zawodowej w Warszawie. 
 

Od lipca 2011r., po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej 

wprowadzającej duże zmiany w rejestracji praktyk lekarskich, pracownice 

Delegatury podjęły czynności związane z rejestracją praktyk bezpośrednio już w 

Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, co znacznie 

przyspieszyło procedurę rejestracji.  
 

Mijająca kadencja  obfitowała  w szereg zmian legislacyjnych dotyczących 

lekarzy i ich działalności. W związku z powyższym  Delegatura, wychodząc  

naprzeciw oczekiwaniom kolegów,  organizowała  szkolenia.   W 2010 r. odbyło 

się szkolenie na temat RTG w gabinecie stomatologicznym.   W 2011r. odbyło 

się 10 szkoleń, w tym trzy szkolenia na temat wprowadzenia kas fiskalnych w 

gabinetach. A także: jedno szkolenie  na temat kontroli sanitarnej w gabinetach, 

dwa z zakresu przepisów przeciwpożarowych, jedno szkolenie dotyczące 

prowadzenia dokumentacji medycznej, dwa spotkania dotyczące współpracy z 

technikami dentystycznymi, jeden warsztat psychologiczny pt. „Rozmowa z 

rodziną zmarłego o pobraniu narządów” we współpracy z Polską Unią 

Medycyny Transplantacyjnej. 
 

W 2012 r. przeprowadzono dwa szkolenia nt. nowych przepisów dotyczących 

ubezpieczenia OC lekarza oraz szkolenie na temat rejestracji praktyk lekarskich 

w świetle ustawy o działalności leczniczej,  które poprowadził kol. Ładysław 

Nekanda-Trepka. 
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W 2013 r.,  wraz z Naczelną Izbą Lekarską,  zorganizowano dwa szkolenia 

„Asertywna Komunikacja Lekarza z  Pacjentem” oraz „Radzenie sobie ze 

stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” (były to szkolenia 

premiowane punktami edukacyjnymi), natomiast szkolenie z  zakresu prawa 

medycznego  poprowadził mec. Bartosz Niemiec - radca  prawny naszej Izby . 
 

Ponadto  odwiedziła nas wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej  lek. dent. Anna   

Lella z wykładem  „Jakość w stomatologii”.  Przy współpracy z Polskim 

Towarzystwem Stomatologicznym  zorganizowano szkolenia pt.”Informatyzacja 

w gabinecie stomatologicznym.” 
 

W drugiej połowie 2013 r. zaplanowano cztery szkolenia na temat udzielania 

kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.  Są one akredytowane przez 

Naczelna Izbę Lekarską i premiowane punktami edukacyjnymi.  
 

20 marca  2010 r., z okazji 55 rocznicy śmierci doktora Adolfa Tochtermana, 

patrona Radomskiego Szpitala Specjalistycznego prezes ORL Mieczysław 

Szatanek,  wraz z kol. Danutą Anańko  dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy 

pamiątkowej na frontonie kamienicy przy ul. Piłsudskiego 7 w Radomiu. 

 

Delegatura wraz z Oddziałem Radomskiego Katolickiego Stowarzyszenia 

Lekarzy Polskich była współorganizatorem przedświątecznych dni skupienia 

lekarzy. W 2011 r. dni skupienia  połączone były z konferencją pt. „Problemy 

bioetyczne katolickich pracowników ochrony zdrowia” oraz prezentacją książki 

ks. Dariusza Patera  zatytułowanej „Rachunek sumienia dla katolickich lekarzy i 

pielęgniarek”. Podczas corocznych uroczystych nabożeństw w intencji zmarłych 

lekarzy wspominani byli zmarli koledzy, którzy związali swoją drogę życiową z 

naszym regionem. W minionej  kadencji odeszło od nas  42  kolegów. 
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W 2012 r. Delegatura zorganizowała wyjazdowe posiedzenie Prezydium ORL. 

Spotkanie miało charakter roboczy. Przed posiedzeniem zaproszeni goście mieli 

okazję zwiedzenia Radomia i okolic. 
 

W 2012 r. Delegatura wydała książkę kol. Roberta Wiraszko pt. „RES 

SUPREMA AEGROTI.  Rzecz o Dziejach Radomskiej Medycyny”. Książka 

jest rodzajem encyklopedycznego  wywodu, złożonego z biograficznych not 

lekarzy, którzy pracowali na terenie Radomia oraz mniejszych ośrodków ziemi 

radomskiej. Zorganizowano również  wystawę prac  malującego lekarza  

Bogusława Drotlefa. 
 

20 marca 2013 r. z okazji VI Światowego  Dnia  Zdrowia  Jamy Ustnej 

Delegatura we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury im. Heleny 

Stadnickiej w Radomiu zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci pt. 

„Zdrowe  zęby dla zdrowego życia”.  Nagrodzeni zostali uhonorowani drobnymi 

upominkami wręczanymi przez przewodniczącą Delegatury  Ewę Miękus-

Pączek oraz prezesa ORL Mieczysława Szatanka. Nagrodzone prace znajdą się 

w kalendarzu na 2014 r. wydanym przez Delegaturę. 
 

Lekarski Klub Żeglarski ”Bocianie Gniazdo” organizował w siedzibie 

Delegatury, jak co roku, kursy teoretyczne na stopień żeglarza i sternika 

jachtowego oraz kursy motorowodne. Na terenie Delegatury działa 

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które  

szkoli kadry  ratowników i prowadzi pokazy ratownictwa wodnego.  

Turnieje tenisa ziemnego  dla lekarzy zorganizował  kol. Dariusz Buczyński.  

Delegatura wspierała  finansowo tę imprezę w postaci zakupu dyplomów, 

odznaczeń, wynajmu kortów tenisowych.  
 

W Delegaturze działa  Komisja Lekarzy Emerytów, której przewodniczy 
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kol. Jolanta Świerczewska. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają 

różnorodną tematykę. Organizowane są też wycieczki krajoznawcze i imprezy 

kulturalne. 
 

Podobnie jak w latach poprzednich zorganizowano uroczyste pożegnania 

lekarzy przechodzących na emeryturę. Prezes Mieczysław Szatanek wraz z 

przewodniczącą Ewą Miękus-Pączek dziękowali swoim  koleżankom i kolegom 

z regionu radomskiego za długoletnią pracę. 
 

Plebiscyt na „Lekarza Roku” zapoczątkowany  w 2007 r. i organizowany  przez 

lokalną gazetę ECHO DNIA przy współudziale  Delegatury rozwija się bardzo 

prężnie i jest kontynuowany corocznie z dużym powodzeniem. Podczas gali 

wręczenia nagród  prezes  Mieczysław Szatanek  i przewodnicząca  Ewa 

Miękus-Pączek dokonywali wręczania Medali im. Jerzego Moskwy i  odznaczeń 

„Laudabilis” zasłużonym lekarzom ziemi radomskiej. Od 2011r. ustanowiono 

honorowy tytuł „Lekarza Roku” przyznawany przez Radę Delegatury.  
 

Miesięczne rozliczenia kosztów działania Delegatury podpisane przez 

przewodniczącą  Ewę Miękus-Pączek przekazywane były głównemu 

księgowemu OIL w Warszawie. W 2011 r.  ze środków własnych zakupiono 

nową bramę wjazdową do posesji  Delegatury. Wymieniono wykładziny w holu 

głównym. Odmalowano salę konferencyjną i zakupiono do niej rzutnik 

multimedialny. W 2012 r. wymieniono kocioł gazowy oraz zmodernizowano 

kuchnię, pomalowano pomieszczenia biurowe. W maju 2012 r. została 

podpisana umowa z Wodociągami Miejskimi na przyłączenie budynku 

Delegatury do miejskiej kanalizacji. Pierwszy etap robót jest zakończony. W I 

kwartale 2013 r. zakupiono do Delegatury kolorową drukarkę. 

W 2010 r. i 2012 r. Delegatura dofinansowała wydanie  Radomskiego Rocznika 

Lekarskiego publikowanego przez fundację Oddychanie kierowaną  przez kol. 
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Wojciecha  Szafrańskiego. Delegaci uczestniczyli w pracach konkursowych na 

stanowiska ordynatorów i dyrektorów szpitali w naszym regionie. 
 

Delegaturę Radomską reprezentowało w VI kadencji 29 delegatów na OZL. 

Naczelna Rada Lekarska: Mieczysław Szatanek, Ewa Miękus-Pączek (lek. 

dent.) 

Okręgowa Rada Lekarska: Mieczysław Szatanek – Prezes ORL, Jacek 

Jodłowski do 2011r., Zbigniew Binio od 2011r., Katarzyna Karpińska, Ewa 

Miękus-Pączek (lek. dent.) , Aleksander Pieczyński, Julian Wróbel.  

Komisja Rewizyjna: Robert Wiraszka. 

Okręgowy Sąd Lekarski: Bogusław Drotlef, Jadwiga Kazana (lek. dent.), 

Agnieszka Leśniak- Trześniewska (lek. dent.), Bogdan Zajączkowski. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: Marzena Staniszewska 

–Kozioł (lek. dent.), Izabela Senderowska (lek. dent.), Danuta Ciechanowicz –

Jasztal, Anna Korczyńska –Roguś, Krzysztof Jakubowski. 

Komisja Stomatologiczna: Anna Kawecka –Piwońska, Agnieszka Leśniak-

Trześniewska, Anna Popis-Witkowska. 

Zastępca  Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej: Lech Żak.  

                                                                     

 

 Przewodnicząca Delegatury                                                                      

lek. dent. Ewa Miękus-Pączek 

                                                                                               

                                                                                          
 


