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mazda CX-5
S U V ,  k t ó r y
 p o r u s z a  
k o l o r e m

W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 wynoszą odpowiednio: od 5,0 do 7,1 l/100 km oraz od 132 do 162 g/km. 
Samochód jest wyposażony w układ  klimatyzacji zawierający fluorowany gaz cieplarniany [R1234YF] o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150.

Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji znajdziesz na www.mazda.pl

P R z Y C I ą g a  S P O j R z e n I a.
I m P O n u j e  d Y n a m I k ą.

Przyciąga spojrzenia. Imponuje dynamiką. Sprawia nieodparte wrażenie 
ruchu  – nawet wtedy, kiedy stoi w miejscu. unikatowa technologia  
lakierowania TakumI-nuRI oraz innowacyjny skład i specjalne pigmenty  
o wyjątkowej saturacji powodują, że karoseria mazdy CX-5 charakteryzuje 
się niepowtarzalną intensywnością refleksów świetlnych oraz głębią cieni. 
mazda CX-5 w kolorze Soul Red Crystal. 

  dusza ruchu ma swoją barwę.

nordiC motor BydgoSzCz  
ul. Fordońska 307        tel. 52 339 07 33        www.mazda.bydgoszcz.pl
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Szanowne  
Koleżanki i Koledzy!

Dziękuję wszystkim delegatom za liczny udział w zjeździe sprawo-
zdawczo-wyborczym Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Mam nadzieję, 

że wynikało to nie tylko z poczucia obowiązku, ale również przeświadcze-
nia, iż burzliwe przemiany, których jesteśmy świadkami, są wyzwaniem, 
ale również szansą dla działań samorządowych. 

Delegaci powierzyli mi zaszczytną funkcję kierowania pracą Bydgoskiej 
Izby Lekarskiej. Dziękuję za zaufanie i zapewniam, że mam świado-

mość odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie. Gratuluję moim rywalom wyborczym, szczególnie Jurkowi 
Rajewskiemu, który uzyskał świetny rezultat. Kiedy opadły zjazdowe emocje, wraz z  członkami nowej 
Okręgowej Rady Lekarskiej przystępuję do wypełniania codziennych obowiązków. Lista problemów, z któ-
rymi zmaga się nie tylko korporacja lekarska, jest bogata. Niedobory kadrowe, kłopoty z kształceniem 
podyplomowym, niedostateczne finansowanie systemu opieki zdrowotnej, brak długofalowego, spójnego 
planu naprawy, niewłaściwe postrzeganie przez społeczeństwo działań samorządu lekarskiego – można 
wymieniać długo...Wiem, że wielu lekarzy i lekarzy dentystów krytycznie ocenia samorząd. Będę próbował 
to zmienić. 

Zapraszam wszystkich do spotkań i dyskusji. Mamy do dyspozycji nasze pismo, zarówno ja, jak i moi 
współpracownicy – nie tylko w trakcie dyżurów – czekamy na Państwa w siedzibie naszego samorzą-

du. Bardzo mi zależy na Waszej opinii i zgłaszaniu spraw, do których rozwiązania mogłaby włączyć się 
Okręgowa Rada Lekarska. Planuję uruchomić do tego celu na stronie internetowej Izby specjalną za-
kładkę. Nie obiecuję, że wszystko naprawimy, ale wierzę, że nowo wybrany samorząd rzetelnie będzie 
pracował i wspierał lekarzy i lekarzy dentystów w rozwiązywaniu zarówno indywidualnych, jak i grupo-
wych problemów. Chcę ściśle współpracować z  samorządem pielęgniarskim, korporacjami pozostałych 
zawodów medycznych i  organizacjami związkowymi, szczególnie Ogólnopolskim Związkiem Zawodo-
wym Lekarzy. Mówiąc jednym głosem we wspólnej sprawie naprawy systemu opieki zdrowotnej, będziemy 
lepiej słyszalni!
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1. Agnieszka Wiktoria Duda (7 lat); 2. Monisia (5 lat) i Marek (8 lat) Szczupaccy; 3. Jan (7 lat) i Gabriela (11 lat) Tworkiewicz; 4. Dagmara (5 lat) 
i Eryk (3 lata) Narolscy; 5. Maja Jurgowiak (5 lat); 6. Adrian Marcol (5 lat); 7. Blanka Pilarska (5 lat); 8. Marta (11 lat), Mikołaj (8 lat) i Marysia 
(5 lat) Olechniccy; 9. Krzyś Kamiński (9 lat) i Michasia Wawrzyniak (4,5 roku) ; 10. Alicja Kamińska (8,5 roku); 11. Agnieszka Włodarczyk (7,5 ro-
ku); 12. Iza Kozłowska (6 lat); 13. Tymek (11 lat) i Kuba (9 lat) Mazurkiewicz; 14. Liliana Zaworska (1 rok i 4 mieś.); 15. Artur Duszka (19 mieś.); 
16. Ania Sowa (6 mieś.); 17. Piotruś Ozorowski (3,5 roku); 18. Ignacy Dalke (7 lat); 19. Aleksandra Florczyk (7 lat); 20. Paulina (5 lat) i Adam 
(7 lat) Lorek; 21. Karol (6 lat), Piotr (7 lat) i Jerzy (4 lata) Klain; 22. Malwina Patyk (5 lat); 23. Maja (3 lata) i Mikołaj (5,5 roku) Drabik; 24. Rafał 
(5 lat) i Filip (2 lata) Król; 25. Mateusz Drogowski (9 lat); 26. Tomek Kafarski (5 lat); 27. Dawid (4 lata) i Aleksander (1,5 roku) Rutkowscy; 28. Se-
bastian Sokołowski (3 lata); 29. Wiktor i Hubert Myszke; 30. Michalinka (1 rok 4 mieś.) i Mateusz (10,5 roku) Górscy-Wiśniewscy; 31. Nina 
(4,5 roku) i Artur (6,5 roku) Jochemczak; 32. Andrzejek (4 lata) i Grześ (2 lata) Szydło; 33. Maciej (3 lata 9 mieś.) i Zosia (12 mieś.) Gębscy; 
34. Wanda (12 lat), Marek (8 lat), Karol (5 lat) i Krysia (8 tyg.) Sowa; 35. Krzyś 91,5 roku), Antek (5 lat) i Staś (7 lat) Marczakowie; 36. Tadeusz 
Gruszczyński (6,5  roku); 37. Julka (6 lat) i Lenka (7 lat) Maciejewskie; 38. Mateusz Lewicki (4,5 roku); 39. Martynka (7,5 roku) i Wojtuś (3,5 ro-
ku) Świerczyńscy; 40. Cecylia Ciesielska (5 lat); 41. Emilka Ciemniak (5 lat); 42. Grześ Chmielewski (11 mieś.); 43. Hania (3,5 roku) i Szymon 
(8 lat) Florkowie; 44. Helena Grzyb (10 mieś.); 45. Tymoteusz (9 lat), Jakub (7 lat) i Zuzanna (5 lat) Bielińscy; 46. Jakub Wilczyński (5 lat); 
47. Michalina (1,5 roku) i Natasza (7 lat) Nowak; 48. Zuzanna (2 lata), Antonina (4 lata) i Filip (7 lat) Wileńscy; 49. Franek Bobbe (4 lata); 50. Zo-
sia Musiał (2 lata); 51.  Danusia (7 lat) i Basia (3 lata) Chojnackie; 52. Igor Błaszkiewicz (2 lata 4 mieś.); 53. Olimpia Chodkiewicz (5 lat); 54. Mar-
celina Kowalska (2 lata) oraz Nina (11 lat) i Olin (4 lata) Jeneralscy; 55. Wiktor (4,5 roku) i Adam (7 lat) Wieczór; 56. Janek Piotrowski (2,5 roku); 
57. Adam Janikowski (2 lata); 58. Jan Koza (1,5 roku); 59. Klara (4 lata) i Antoś (1 rok) Bednarscy; 60. Zosia Bartel (4 lata); 61. Natasza (5 lat) 
i Krzyś (3 lata) Grduszak; 62.  Julia Bartel (9 lat) ; 63. Kornelia Tywoniuk (1,5 roku); 64. Malwina Biedka-Paluch (5 lat). 



2 Primum

Dr n. med. Marek Bronisz  
• prezes Bydgoskiej izby Lekarskiej  
• delegat na krajowy zjazd Lekarzy

Plan działań na obecną kadencję. „Za-
sadnicze motto mojego działania to poło-
żenie nacisku na służebną rolę samorządu 
względem całego środowiska lekarzy i le-
karzy dentystów oraz poprawa komunikacji 

ze środowiskiem medycznym. Chcę być pomocny w rozwiązywa-
niu problemów, tych dużych i  małych, osobistych i  grupowych 
– podkreśla Marek Bronisz. – Do tego potrzebny jest dialog i uważ-
ne słuchanie o trapiących nas bolączkach. Dlatego proponuję uru-
chomienie na stronie internetowej samorządu specjalnej zakładki 
służącej do komunikacji i zgłaszania bieżących problemów. – I do-
daje – Szczególną uwagę zamierzam zwrócić na trudności, z jaki-
mi stykają się młodzi lekarze i  lekarze dentyści, nie gubiąc przy 
tym z pola widzenia kłopotów naszych seniorów. Mam nadzieję na 
ścisłą współpracę zarówno z Komisją Młodych Lekarzy, jak i dok-
tor Małgorzatą Świątkowską, której oddanie i skuteczność w wal-
ce o  dobro lekarzy seniorów są powszechnie znane. Wsparcie 
projektu Domu Lekarza Seniora to niewątpliwie najważniejszy cel. 
Jak wspomniałem zależy mi na dobrej komunikacji ze środowi-
skiem lekarskim, dlatego będę się angażował w prace redakcyjne 
naszego biuletynu”.

Poprzednia kadencja samorządu. Pełnił funkcję Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (2010–2014 i 2014–2018) 
„Ocenę mojego działania pozostawiam członkom BIL, ale mogę z sa-
tysfakcją stwierdzić, że dzięki doskonałej pracy moich zastępców 
i sekretarz biura – pani Beaty Stoltmann zdecydowanie wzrosła licz-
ba spraw zakończonych terminowo, a sprawy odwoławcze, również 
przed organami centralnymi, były realizowane z powodzeniem – mó-
wi. – Szczegółowe dane znajdą zainteresowani w sprawozdaniu rocz-
nymi i kadencyjnym rzecznika. Mogę dodać, że nasza praca była 
pozytywnie oceniana przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej doktora Grzegorza Wronę”.

We wcześniejszych kadencjach samorządu był delegatem na zjaz-
dy BIL, delegatem na zjazdy krajowe lekarzy oraz członkiem ORL.

marek Bronisz (56 lat) jest specjalistą chorób wewnętrznych i kar-
diologii. Pracuje w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika 
Błażka w Inowrocławiu. Zawodowo interesuje się kardiologią, leczni-
ctwem uzdrowiskowym, pozazawodowo: literaturą, podróżami, węd-
karstwem.

kontakt: m.bronisz@hipokrates.org
dyżury w Bil: środy od 14.00. Można zwracać się ze wszystkimi 

sprawami dotyczącymi lekarzy i lekarzy dentystów.

Dr n. med. Paweł Białożyk  
• wiceprezes Bydgoskiej izby Lekarskiej 
• członek komisji stomatologicznej BiL

najważniejszym zadaniem samorządu 
lekarskiego „oprócz dotychczasowej bie-
żącej działalności ustawowej –  jak mówi 
– są starania o uzyskanie większego umo-
cowania prawnego samorządu, aby mógł 

on być stroną i  równoprawnym partnerem przy tworzeniu prawa 
w zakresie ochrony zdrowia”.

Podczas obecnej kadencji samorządu lekarskiego planuje 
„zabiegać o: poszerzenie i ułatwienie dostępu do specjalizacji 

i  zniesienie ograniczeń w  realizacji programów specjalizacji, 
przeciwdziałać wprowadzaniu dodatkowych obowiązków w wy-
konywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz w prowadze-
niu praktyk, przeciwstawiać się zawłaszczeniu praw lekarzy 
w zakresie wykonywania zawodu przez inne grupy zawodowe, 
zająć się ustaleniem zasad finansowania kształcenia ustawicz-
nego lekarzy i  lekarzy dentystów oraz konsolidacją środowiska 
lekarskiego w celu obrony interesów lekarzy i pacjentów”. Zamie-
rza walczyć o poprawę sposobu finansowania świadczeń zdro-
wotnych ze środków publicznych, uruchomić pomoc dla przewle-
kle chorych, niepełnosprawnych, wiekowych, samotnych i wyma-
gających przewlekłej opieki lekarzy. Jest zainteresowany poprawą 
warunków lokalowych BIL, by zapewnić możliwość właściwego 
wykonywania obowiązków przez jej organy. Chce nawiązać 
współpracę ze środowiskiem i samorządami prawniczymi w celu 
wyeliminowania nieetycznych działań skierowanych przeciwko 
lekarzom i wyjść z problemami środowiska oraz ochrony zdrowia 
poza media branżowe, aby uzyskać szersze poparcie społeczne. 
Będzie dążył do tego, by izby lekarskie mogły sporządzać włas-
ne projekty ustaw i rozporządzeń. Zamierza pracować w Komisji 
Stomato logicznej.

ostatnie 4 lata w orl podsumowuje krótko: „W czasie kadencji 
miały miejsce istotne wydarzenia, np. protest i strajk lekarzy rezyden-
tów (poparty przez naczelną i okręgowe izby lekarskie), ważne zmia-
ny prawne (np. sieć szpitali, zamiar uruchomienia dentobusów), po-
parta została potrzeba poprawy warunków lokalowych izby zainicjo-
wana przez prezesa tej kadencji – mówi. – Umocniła się pozycja 
i  rola lekarzy dentystów w  bydgoskim samorządzie zawodowym, 
a ich problemy znalazły zrozumienie i poparcie u naszych kolegów 
lekarzy. Miniona kadencja była niełatwa, ale pod wieloma względami 
pomyślna”.

„sukcesem było wypracowanie przez wąskie grono kolegów 
lekarzy dentystów członków BIL (do którego miałem zaszczyt na-
leżeć) korzystnych dla lekarzy propozycji zapisów do rozporzą-
dzeń MZ w sprawie stosowania promieniowania jonizującego do 
celów medycznych –  podkreśla Paweł Białożyk. –  Zostały one 
uwzględnione w ich obowiązującej treści Podobnie cichym sukce-
sem tej grupy było zastopowanie wykonywania czynności zastrze-
żonych ustawowo dla lekarzy dentystów przez nieuprawnione 
osoby reprezentujące inne zawody oraz zwrócenie uwagi na łama-
nie w  ten sposób zapisów ustawy o zawodzie lekarza i  lekarza 
dentysty. Komisja Stomatologiczna uzyskała większą rolę i pod-
miotowość w strukturach Izby, podniesiono wagę i podkreślono 
odmienność problemów zawodowych lekarzy dentystów wykonu-
jących zawód jedynie w formie praktyki indywidualnej, zwrócono 
uwagę na problemy szerszej grupy lekarzy dentystów (ok. 75%), 
która nie realizuje kontraktów z NFZ, przyczyniono się do posze-
rzenia katalogu gwarantowanych świadczeń stomatologicznych 
oraz przywrócenia stażu podyplomowego”.

do porażek zalicza m.in. „trwającą od lat niemożność osiąg-
nięcia porozumienia z NFZ w zakresie ustalenia wartości świad-
czeń adekwatnych do ich kosztów oraz nierozwiązanie problemu 
dostępu do specjalizacji skutkujące zmniejszaniem się dostępu do 
specjalistów”.

Poprzednie funkcje w samorządzie: wiceprzewodniczący i se-
kretarz ORL.

Paweł Białożyk (59 lat) jest specjalistą II st. z chirurgii szczęko-
wej, I st. z chirurgii stomatologicznej. Pracuje w Centrum Medycznym 
„Alfa-Med.”, praktyka prywatna.

Zainteresowania zawodowe: traumatologia, transplantologia i im-
plantologia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna, implantoprote-
tyka stomatologiczna. Jego pozazawodowe hobby to: muzyka kla-
syczna, opera, operetka, literatura faktu, łowiectwo.

kontakt: 606 381 518.
dyżury w Bil: czwartek od godz. 14.45 do 15.45.

Who is who

o k r ę g o w a  r a d a  L e k a r s k a
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Lek. med. Jerzy raJewski  
• wiceprezes Bydgoskiej izby Lekarskiej  
• delegat na krajowy zjazd Lekarzy

Plan działań na obecną kadencję to: „pra-
ca na rzecz podnoszenia autorytetu sa-
morządu lekarskiego i  lekarzy, nawiązanie 
współpracy z samorządami innych zawodów 
medycznych oraz z samorządami innych za-

wodów zaufania publicznego, współpraca dla dobra środowiska le-
karskiego z samorządem miasta Bydgoszczy i województwa kujaw-
sko-pomorskiego, odbudowanie relacji z  urzędami i  instytucjami 
w naszym regionie”.

w poprzedniej kadencji pełnił funkcję zastępcy sekretarza ORL. 
Wśród jego działań można wymienić m.in: „informowanie o roli i zna-
czeniu POZ w systemie ochrony zdrowia oraz wsparcie dla protestu 
rezydentów”.

do sukcesów podczas ostatniej kadencji Jerzy Rajewski zali-
cza: przybliżenie lekarzom roli lekarza rodzinnego w  systemie 
ochrony zdrowia, publikacje w „Primum”, wsparcie dla rezydentów, 
poprawę odbioru roli samorządu przez lekarzy rodzinnych, zainte-
resowanie działalnością w samorządzie młodych lekarzy”. Porażki 
w jego ocenie to: „zamknięcie się samorządu”.

swoje ostatnie 4 lata w samorządzie podsumowuje krótko: „Nie 
zawsze nasze starania przynoszą satysfakcjonujący nas efekt. Po-
znałem wiele bardzo ciekawych osobowości i  pozostała chęć do 
działania dla dobra środowiska”.

najistotniejsze zadania dla samorządu lekarskiego to „odbu-
dowa kontaktu ze środowiskiem, by udowodnić, że lekarze stanowią 
wartościową grupę zawodową, która może wiele wnieść dla dobra 
całego naszego regionu” – uważa Jerzy Rajewski.

dotychczasowe funkcje w samorządzie to – oprócz już wymie-
nionych – członkostwo w Komisji Praktyk Prywatnych i Prywatyzacji 
podczas V kadencji.

jerzy rajewski (59 lat) jest specjalistą medycyny rodzinnej, me-
dycyny ogólnej i chorób wewnętrznych. Pracuje w Przychodni Lekar-
skiej RODZINA Sp. j. w Koronowie. Jego zainteresowania zawodowe 
to: medycyna rodzinna, diagnostyka kardiologiczna i  diagnostyka 
ultrasonograficzna. Jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych 
w Polsce i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poza pracą in-
teresuje się muzyką poważną, literaturą, podróżami, fotografią oraz 
sportem (jazda konna, żeglarstwo, narciarstwo biegowe i zjazdowe, 
skituring, rowery górskie, motocykle, treking wysokogórski, nurkowa-
nie ABC).

kontakt: 602 374 249, jerzy.w.rajewski@gmail.com
dyżury w Bil: poniedziałki od 12:30 do 15:30

Dr n. med. raDosława staszak- 
-kowaLska • sekretarz orL BiL,  
członek komisji kształcenia BiL 
i okręgowej komisji wyborczej BiL 
 • delegat na krajowy zjazd Lekarzy

najistotniejsze zadania dla samorządu 
lekarskiego to doskonalenie zawodowe le-

karzy i walka o godne warunki wykonywania zawodu – twierdzi.
„w najbliższej kadencji priorytetem jest sprawa kształcenia 

podyplomowego lekarzy – uważa. – Samorząd lekarski winien 
podjąć działania zmierzające do zmiany systemu specjalizacyjne-
go i nadzorować kształcenie specjalizacyjne. – I dodaje – Organi-
zacja szkoleń i  kursów dla lekarzy niesie za sobą konieczność 
pozyskania nowej siedziby dla BIL, z salami konferencyjnymi, od-
dzielnymi pomieszczeniami dla sędziów i  rzeczników odpowie-
dzialności zawodowej”.

Radosława Staszak-Kowalska podkreśla też konieczność pomocy 
socjalnej dla najbardziej potrzebujących lekarzy –  „zarówno tych 

najmłodszych, jak i przede wszystkim dla seniorów, którzy bardzo 
często żyją na bardzo niskim poziomie finansowym” – mówi.

Poprzednia kadencja w orl. Radosława Staszak-Kowalska 
wielokrotnie reprezentowała samorząd lekarski w komisjach egzami-
nacyjnych w ramach specjalizacji z pediatrii, chorób płuc dzieci oraz 
w egzaminach kwalifikujących do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzi-
nach podstawowych i szczegółowych medycyny. Przewodniczyła lub 
była członkiem licznych komisji konkursowych na stanowiska ordy-
natorów oddziałów dziecięcych i noworodkowych, dyrektorów szpi-
tali. Jest członkiem Zespołu ekspertów CMKP do opiniowania danych 
o spełnieniu przez jednostkę warunków uprawniających do ubiegania 
się o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego/prowadzenia staży 
kierunkowych w dziedzinie chorób płuc dzieci.

Podczas ostatniej kadencji podejmowała działania popierające 
protest lekarzy rezydentów. Pracowała w Okręgowej Komisji Wybor-
czej BIL, Komisji Kształcenia BIL i NRL. Była przedstawicielem sa-
morządu lekarskiego w Radzie Społecznej Szpitala MSW w Bydgosz-
czy. Pełniła funkcję wiceprezesa BIL.

Wcześniej w samorządzie: II–III kadencja – sekretarz Bydgosko-
-Pilskiej Izby Lekarskiej, IV–V kadencja prezes Bydgoskiej Izby Le-
karskiej, VI–VII kadencja wiceprezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej, de-
legat na krajowe zjazdy lekarskie – kadencje II–VII, Naczelna Rada 
Lekarska – kadencje IV–V i kadencja VII.

radosława staszak-kowalska (60 lat) jest specjalistą pediatrii, 
chorób płuc i chorób płuc dzieci. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu 
Dziecięcym w Bydgoszczy. Interesuje się przewlekłymi chorobami 
płuc dzieci – mukowiscydozą, astmą oskrzelową, gruźlicą. Pozaza-
wodowo: podróżami, dobrą książką, muzyką, narciarstwem.

kontakt: 606 259 096, r.staszak.kowalska@gmail.com
dyżury w Bil: środy w godz. od 14.00 do 15.00.

Dr hab. n. med. agata Bronisz  
• zastępca sekretarza orL BiL  
• członek komisji kształcenia

w obecnej kadencji planuje dbać o rozwój 
współpracy Bydgoskiej Izby Lekarskiej 
z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Nadal będzie też uczestniczyć 
w pracach Komisji Kształcenia i w tym zakre-

sie podejmować inicjatywy kierowane do Naczelnej Izby Lekarskiej.
w poprzedniej kadencji była członkiem Okręgowej Rady Lekar-

skiej. Odpowiadała m.in. za stworzenie platformy współpracy między 
BIL a Collegium Medicum. „Współorganizowałam m.in. spotkanie 
studentów VI roku Wydziału Lekarskiego z radcą prawnym BIL od-
nośnie zasad otrzymywania prawa wykonywania zawodu, realizacji 
stażu podyplomowego, które od tej pory mają mieć charakter cy-
kliczny” – mówi. Poza tym Agata Bronisz pracowała w Komisji 
Kształcenia. Aktywnie wsparła protest rezydentów.

najistotniejszym zadaniem dla samorządu lekarskiego jest jej 
zdaniem walka „o wprowadzenie regulacji prawnych gwarantujących 
jednolite zasady kształcenia podyplomowego lekarzy pod postacią płat-
nego urlopu szkoleniowego przed egzaminami specjalizacyjnymi i stałej 
liczby płatnych dni w roku, które mogą i powinny być przeznaczone na 
dokształcanie, jako gwarancja utrzymania odpowiedniej jakości usług 
medycznych bez względu na sposób i miejsce zatrudnienia lekarzy, oraz 
ujednolicenie minimalnych i obligatoryjnych stawek płacowych dla leka-
rzy w zależności od zdobytego doświadczenia i czasu pracy”.

agata Bronisz (55 lat) jest specjalistą chorób wewnętrznych, dia-
betologii i endokrynologii. Pracuje w Katedrze Endokrynologii i Dia-
betologii, Klinice Rehabilitacji Metabolicznej Collegium Medicum im. 
L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Interesuje się zasadami opieki nad kobietą ciężarną z zaburze-
niami endokrynologicznymi, nowoczesnymi metodami leczenia cuk-
rzycy typu 1 i typu 2 oraz otyłości. Pasje pozazawodowe to: turystyka 
rowerowa, narciarstwo, tenis.

kontakt: za pośrednictwem biura BIL (w sprawach związanych 
ze współpracą BIL z Collegium Medicum oraz kształceniem pody-
plomowym). 
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Dr n. med. MacieJ Borowiecki  
• członek Prezydium orL BiL, 
wiceprzewodniczący okręgowej  
komisji wyborczej,  
członek komisji Bioetycznej,  
komisji ds. lekarzy  
emerytów i rencistów  
• delegat na krajowy zjazd Lekarzy

Plan działań na obecną kadencję: „Podczas VIII kadencji samo-
rządu chcę w pierwszej kolejności działać na rzecz lekarzy seniorów 
– mówi i wymienia jedno z zadań, którego zamierza się podjąć – pla-
nuję stworzyć w BIL wieloletni program rehabilitacji sanatoryjnej dla 
lekarzy emerytów i rencistów”.

Poprzednia kadencja w orl: Zainicjował utworzenie ww. pro-
gramu. Za swój sukces uważa jego pilotażowe uruchomienie 
w 2018 r. W VII kadencji i poprzednich uczestniczył w pracach Pre-
zydium ORL oraz tych samych komisji, co obecnie, a także Komisji 
Organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej. „W samorządzie lekar-
skim działam od chwili jego reaktywacji (w ORL od II kadencji do 
chwili obecnej) – mówi. – Byłem prezesem naszej Izby w III kadencji 
i członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej, delegatem na kolejne krajowe 
zjazdy od II do VIII kadencji”.

najistotniejsze zadania samorządu lekarskiego jego zdaniem 
to „stale aktualna potrzeba ściślejszej integracji środowiska lekarskie-
go wokół samorządu, jak również jego skuteczniejsze działanie w in-
teresie zawodowym lekarzy”.

maciej Borowiecki (78 lat) jest specjalistą II° w zakresie epide-
miologii, organizacji ochrony zdrowia oraz higieny pracy oraz specja-
listą I° w dziedzinie medycyny społecznej. Pracuje w Wojewódzkim 
Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. Jego zaintereso-
wania zawodowe dotyczą chorób zawodowych i zakażeń szpitalnych, 
pozazawodowe to: szachy i brydż.

kontakt: poprzez biuro BIL i na comiesięcznych spotkaniach Klu-
bu Lekarza Seniora (pierwsza środa miesiąca w godz. od 14:00 do 
15:30 – poza okresem wakacji).

Dr n. med. Marek LewanDowski  
• członek prezydium orL BiL

wśród planów na obecną kadencję wy-
mienia: opiniowanie projektowanych zmian 
prawnych w  systemie ochrony zdrowia 
i chęć zmierzenia się z  „największym wy-
zwaniem bieżącego roku – RODO”.

w poprzedniej kadencji w orl opiniował projekty ustaw i roz-
porządzeń dotyczących systemu ochrony zdrowia. Żałuje, że „nie 
udało się doprowadzić do powiązania ubezpieczeń lekarzy ze 
składką na izbę lekarską”.

zadania dla samorządu lekarskiego: „ochrona praw i do-
brego imienia lekarzy, zwłaszcza w okresie obarczania ich winą 
za wszystkie niedoskonałości systemu, oraz wzmocnienie pozy-
cji i  prestiżu samorządu lekarskiego, sprowadzanego często 
jedynie do instytucji wykonującej czynności administracji pub-
licznej”.

marek lewandowski (53 lata) jest specjalistą ginekologiem–
położnikiem. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Wielospecja-
listycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych (SP WZOZ MSWiA) w Bydgoszczy (dyrektor). Zawo-
dowo pochłania go zarządzanie szpitalem i operacje ginekolo-
giczne, pozazawodowo: narty, windsurfing, kitesurfing, rower 
i historia.

kontakt: marek.lewandowski@wp.pl

Lek. dent. Marek rogowski  
• członek Prezydium orL BiL,  
rady Programowej „Primum” 
• wiceprzewodniczący komisji 
stomatologicznej BiL  
• delegat na krajowy zjazd Lekarzy

w aktualnej kadencji zamierza „pracować 
nad zmianami prawnymi zmniejszającymi obciążenie finansowe i ad-
ministracyjne indywidulanych praktyk lekarskich i stomatologicznych, 
promować postawy etyczne oparte na wzajemnym szacunku lekarzy, 
jak i lekarzy wobec pacjentów, promować medycynę jako wiedzę op-
artą na rzetelnych badaniach naukowych; rozwijać system szkoleń 
organizowanych przez BIL skierowanych do lekarzy”.

Poprzednia kadencja. Brał udział w tworzeniu nowej strony inter-
netowej BIL, administruje profilem BIL na portalu Facebook. Uczestni-
czy w pracach Zespołu ds. innych zawodów medycznych Komisji Sto-
matologicznej NIL. Aktywny w Komisji Stomatologicznej BIL.

najważniejsze zdania dla samorządu: zwiększenie roli w pro-
cesie ustawodawczym, poprawa wizerunku lekarza w odbiorze spo-
łecznym, praca nad poziomem zaangażowania lekarzy w działalność 
samorządu zawodowego.

marek rogowski (38 lat) pracuje w ramach własnej praktyki pry-
watnej. Zawodowo interesuje się rolą psychiki w procesie leczenia 
oraz kompleksowym procesem terapii pacjenta stomatologicznego, 
pozazawodowo zajmują go: nowe technologie, architektura, sztuczna 
inteligencja, literatura, filozofia, komiks i gry komputerowe.

kontakt: marek.j.rogowski@wp.pl

Dr n. med. krzysztof DaLke  
• członek orL BiL oraz komisji ochrony 
Praw Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
• delegat na krajowy zjazd Lekarzy

Plan działań na obecną kadencję to: „wal-
ka o godne warunki pracy i wynagradzania 
(we współpracy ze związkami zawodowymi 
i innymi organizacjami lekarskimi), domaga-

nie się odliczeń kosztów kształcenia od podatku dochodowego, po-
szerzenie działań wspomagających lekarzy w prowadzeniu praktyki 
lekarskiej (gotowe wzory i formularze raportów, sprawozdań, szablo-
ny postępowań, kalendarium obowiązków administracyjnych)”. „Za-
mierzam rozszerzyć współpracę z Komisją Młodych Lekarzy, poma-
gać w realizacji jej inicjatyw – mówi Krzysztof Dalke – wspierać leka-
rzy wymagających szczególnej opieki i troski. Wspólnie z doktorem 
Bartoszem Misterkiem pracujemy obecnie nad projektem wolontaria-
tu, który polegałby na nieodpłatnym świadczeniu usług medycznych 
na rzecz starszych lekarzy. Szczegóły wkrótce. – I dodaje. – W związ-
ku z wejściem w życie przepisów o RODO istotne jest teraz wypraco-
wanie kodeksu zasad i czynności oraz opracowywanie pewnego ro-
dzaju szablonu dokumentów obowiązujących dla indywidualnych 
gabinetów lekarskich. Tym też planuję się zająć”.

w poprzedniej kadencji był członkiem ORL, delegatem na Kra-
jowy Zjazd Lekarzy. Współpracował z rezydentami w czasie ich spo-
ru z Ministerstwem Zdrowia, uczestniczył w statutowej działalności 
Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

za najistotniejsze zadania dla samorządu lekarskiego uważa: 
„poszukiwanie nowych form kształcenia i doskonalenie aktualnych; 
dalsze działania nad rozwiązywaniem problemów związanych z rea-
lizacją specjalizacji – we współpracy z CM UMK i  towarzystwami 
naukowymi – uwzględniające: projekty modyfikacji programów spe-
cjalizacji, starania samorządu o poprawę dostępności do specjaliza-
cji lekarskich, zwłaszcza w trybie rezydenckim, dalszą walkę o płatne 
urlopy szkoleniowe dla lekarzy; wzmacnianie działań wizerunkowych 
(długofalowy program poszerzenia świadomości opinii publicznej, 
naszych pacjentów i rządzących na temat istoty zawodu lekarza, pro-



5Primum

stowanie obiegowych półprawd i krzywdzących opinii); usprawnie-
nie komunikacji środowiskowej: szersze wykorzystanie portali spo-
łecznościowych; pomoc indywidualną i zbiorową lekarzom i  leka-
rzom dentystom w  zakresie warunków i  bezpieczeństwa pracy, 
w tym m.in. czasu pracy, rodzajów zatrudnienia; wspieranie i pro-
mocja działalności artystycznej, kulturalnej i sportowej lekarzy i le-
karzy dentystów.

krzysztof dalke (55 lat) jest specjalistą otolaryngologiem. Pracu-
je w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, Prywat-
nym Szpitalu „Wident” w Bydgoszczy, Szpitalu „Eskulap” w Osielsku. 
Jego zainteresowania zawodowe to chirurgia endoskopowa nosa 
i zatok, pozazawodowe – muzyka rockowa, audiobooki, narty i ogród.

kontakt: kdalke@op.pl

Lek. med. krzysztof gaweł 
• skarbnik orL BiL • członek komisji 
sportu i turystyki BiL • delegat na 
krajowy zjazd Lekarzy

w najbliższej kadencji, tak jak w poprzed-
niej, zajmie się gospodarką finansami BIL 
oraz sprawami dotyczącymi młodych leka-
rzy, kształcenia podyplomowego, sytuacją 

socjalno-bytową lekarzy emerytów i rencistów, a także realizacją pla-
nów związanych z nową siedzibą dla Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

do sukcesów ostatniej swojej kadencji w roli skarbnika BIL zali-
cza – „utrzymanie dyscypliny finansowej, dobrą ściągalność składek 
członkowskich”. Wymienia też porażki: „brak finalizacji podjętych 
działań dotyczących nowej siedziby BIL”.

dotychczasowe funkcje w samorządzie: III kadencja zastępca 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, IV i V kadencja członek 
Komisji Rewizyjnej, VI kadencja członek ORL, VII kadencja skarbnik 
ORL BIL, delegat na krajowy zjazd lekarzy od III–VII kadencji.

zadania dla samorządu: Poprawa wizerunku samorządu lekar-
skiego, integracja oraz mobilizacja środowiska do prac w samorzą-
dzie lekarskim.

krzysztof gaweł (65 lat) posiada II st. specjalizacji z ortopedii 
i chirurgii urazowej narządu ruchu oraz II st. specjalizacji z medycyny 
sportowej. Jest współzałożycielem OZZL. Pełni funkcję przewodni-
czącego Zespołu Medycznego Zarządu Głównego Polskiego Związ-
ku Motorowego.

Pracuje na Oddziale Ortopedii i Traumatologii z Centrum Leczenia 
Urazów Sportowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela, 
w Centrum Medycznym „Luxmed” oraz „Orthofocus” sp z o.o. i pry-
watnym gabinecie ortopedycznym.

Interesuje się ortopedią dziecięcą, traumatologią narządu ruchu, 
endoprotezoplastyką stawu biodrowego i kolanowego. Jego pozaza-
wodowe pasje to: sport, turystyka, żeglarstwo, dobre kino i teatr, mu-
zyka oraz książka (obecnie, z braku czasu, audiobooki). Ma 2 psy 
myśliwske: wyżła niemieckiego i węgierskiego, ale, jak mówi: „nie 
poluję i nie lubię zabijania zwierząt”.

kontakt: kgawelort@wp.pl
dyżury w Bil: wtorki od godz. 13.00 do 14.30

Lek. med. Michał koPeć  
• członek orL BiL

„w obecnej kadencji chcę zająć się sca-
laniem środowiska lekarskiego, dbaniem 
o dobre imię i godność lekarzy w Polsce oraz 
walką o godziwe wynagrodzenia, szczegól-
nie dla młodych lekarzy”.

zadaniem samorządu lekarskiego jest 
m.in. „walka z „nagonką medialną” na lekarzy, uświadomienie społe-
czeństwu, że wypoczęty i dobrze wynagradzany lekarz to zdrowsi 
ludzie i silniejsza gospodarka.

michał kopeć (35 lat) jest specjalistą radiologii i  diagnostyki 
obrazowej. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Bru-
dzińskiego w Bydgoszczy. Ma żonę Magdę (też lekarz), dwójkę dzie-
ci: Jana Juniora (16 miesięcy) oraz Blankę (7 lat). Na pytania o zain-
teresowania zawodowe odpowiedział: „radiologia pediatryczna, po-
zazawodowe: moje dzieci, dobra książka, od niedawna ogród 
i wszystko, co się z nim wiąże”.

kontakt: michalkopec@wp.pl

Lek. dent. Bartosz MaJewski 
• członek orL BiL • członek komisji 
stomatologicznej oraz komisji  
kształcenia BiL

w orl działa drugą kadencję. „W poprzed-
niej zwracałem szczególną uwagę na proble-
my dotyczące stomatologii oraz sprawy zwią-
zane z  rozwojem i  kształceniem lekarzy. 

W obecnej chciałbym skupić się na wsparciu samorządu lekarskiego dla 
spraw stomatologów oraz na zwiększeniu roli i możliwości działania Izby 
na rzecz całego środowiska lekarskiego. Zamierzam też uaktywnić Ko-
misję Kształcenia – mówi. – Chcę, aby członkowie BIL czuli wsparcie 
prawne, naukowe i koleżeńskie we wszystkich trudnościach, które cze-
kają nas w czasie wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. Myślę, 
że w momencie, gdy coraz bardziej popularne są pseudonaukowe teo-
rie, roszczeniowe postawy pacjentów, wszechogarniająca biurokracja, 
to zdecydowane, jednoznaczne reakcje samorządu są niezbędne”.

Bartosz majewski (38 lat) obecnie w  trakcie specjalizacji 
z protetyki stomatologicznej. Pracuje w 10. Wojskowym Szpitalu Kli-
nicznym z Polikliniką oraz w klinice „Alfa– Med” w Bydgoszczy. Jest 
ojcem dwóch córek, miłośnikiem nurkowania, obcowania z naturą oraz 
dobrego filmu i muzyki. Interesuje się nowoczesnymi technologiami 
i ich zastosowaniem w życiu prywatnym oraz zawodowym.

kontakt: bartmajewski@gmail.com

Lek. dent. aLeksanDra Perczak  
• członek orL BiL  
•przewodnicząca komisji 
stomatologicznej BiL 
• członek komisji stomatologicznej nrL  
• delegatka na krajowy zjazd Lekarzy

Plan działań na obecną kadencję. Alek-
sandra Perczak jest czynnym zawodowo lekarzem dentystą, dlatego 
też najbliższe są jej sprawy środowiska pracujących stomatologów. 
„Główny obszar mojego działania widzę w  rozwiązywaniu proble-
mów, z którymi borykają się lekarze dentyści prowadzący indywidu-
alne praktyki zawodowe (problemy z umowami z NFZ, przepisy sani-
tarno-epidemiologiczne, dokumentacja elektroniczna, przepisy 
o ochronie danych osobowych, radiologia w gabinetach dentystycz-
nych i wiele innych) – mówi. – Jedna z istotniejszych inicjatyw, które 
chciałabym podjąć w tej kadencji to zapoczątkowanie zmian w aktu-
alnych przepisach, które umożliwiłyby lekarzowi prowadzącemu in-
dywidualną praktykę zawodową zatrudnienie innego lekarza bez 
ograniczeń, co do formy zatrudnienia. – I dodaje – Chciałbym rów-
nież, aby nasza Izba zacieśniła współpracę z Bydgoskim Oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w zakresie wspólnego 
organizowania szkoleń czy udostępniania sal konferencyjnych na 
szkolenia oraz wykłady organizowane przez PTS”.

Zdaniem Aleksandry Perczak „działania Izby integrujące wszyst-
kich jej członków, np. poprzez organizowanie nie tylko naukowych 
spotkań, mogłyby poprawić wizerunek Izby oraz przyciągnąć tych 
lekarzy, którzy od lat są daleko od własnego samorządu”.

do najistotniejszych zadań samorządu lekarskiego należą 
„działania wspierające i  ułatwiające prowadzenie indywidualnych 
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praktyk zawodowych, szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów dofi-
nansowane przez samorząd, pomoc lekarzom w trudnej sytuacji ży-
ciowej, organizowanie imprez kulturalno-sportowych w celu większej 
integracji środowiska lekarzy i lekarzy dentystów oraz pomoc prawna 
w przypadkach naruszenia dobrego imienia lekarza” – uważa Alek-
sandra Perczak.

aleksandra Perczak (43 lata) posiada specjalizację ze stomato-
logii zachowawczej z endodoncją. Pracuje w prywatnym gabinecie 
stomatologicznym w Bydgoszczy i w Mroczy.

Jej zainteresowania pozazawodowe to jazda na nartach i snow-
boardzie oraz wędrówki po polskich górach.

kontakt: recepcja@nowa15.pl

Dr n. med. stanisław Prywiński  
• członek orL BiL  
• delegat na krajowy zjazd Lekarzy

Plan działań na obecną kadencję. Zamie-
rza kontynuować, starania o kupno lub budo-
wę nowej siedziby Bydgoskiej Izby Lekarskiej 
oraz działać na rzecz Klubu Lekarza Seniora.

Jego zdaniem członkowie Rady Okręgo-
wej BIL „powinni aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach, nie opusz-
czać ich przed zakończaniem oraz nie stosować ostracyzmu w sto-
sunku do lekarzy mających inny światopogląd i sympatie polityczne”.

Stanisław Prywiński chciałby pracować w Komisji, która „powinna 
nosić nazwę Kultury i Sportu”.

Poprzednia kadencja w orl Stanisława Prywińskiego – przez 
8 lat prezesa BIL – została opisana w ostatnim numerze „Primum”, 
w artykule pt.: „Izby są potrzebne, ale muszą się reformować”.

stanisław Prywiński (70 lat) jest specjalistą II st. z chirurgii ogólnej. 
Pracuje jako koordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Salą Intensyw-
nego Nadzoru Pooperacyjnego Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Lek. med. Dariusz rataJczak  
• członek orL BiL • przewodniczący 
komisji ochrony Praw Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów • rzecznik Praw Lekarzy w BiL 
• delegat na krajowy zjazd Lekarzy

do najważniejszych zadań samorządu 
lekarskiego, mówi Dariusz Ratajczak, należą 

sprawy związane z sytuacją socjalno-bytową oraz płacową lekarzy, relacje 
lekarz – pracodawca, działania na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia 
na poziomie lokalnym i centralnym, poprawa wizerunku lekarza w społe-
czeństwie, działania na rzecz przywrócenia szacunku do zawodu lekarza.

w ostatniej kadencji był członkiem ORL, przewodniczącym Ko-
misji Ochrony Praw Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz – z ramienia 
BIL – najpierw członkiem Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego 
nr 1 im. dr. Jurasza, obecnie członkiem Rady Społecznej Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela.

dariusz ratajczak (55 lat) jest specjalistą chirurgii dziecięcej I st, 
specjalistą urologii II st… Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-
nym im. Rydygiera w Toruniu Szpital dla Dzieci i Dorosłych – Oddział 
Urologii i Chirurgii Dziecięcej.

kontakt: tel. 602339501, e-mail: rataj@ozzl.org.pl

Lek. med. Małgorzata Świątkowska 
• członek orL BiL i komisji socjalnej BiL 
• prezes fundacji Domu Lekarza seniora

Podczas obecnej kadencji w dalszym ciągu 
zamierza pracować w Komisji Socjalnej. Chce 
też zintensyfikować działania w sprawie budowy 
Domu Lekarza Seniora, organizować pomoc 
dla lekarzy z terenu Izby wymagających opieki.

w  poprzedniej kadencji Małgorzata Świątkowska pracowała 
w Komisji Socjalnej pomagając lekarzom w trudnej sytuacji (zapomo-
gi, stypendia dla dzieci po zmarłych lekarzach, pogrzeby), organizu-
jąc wycieczki dla lekarzy, spotkania gwiazdkowe dla dzieci i senio-
rów. Czynnie uczestniczyła w pracach ORL.

Mówiąc o porażkach podkreśla brak skutecznej obrony prof. Woj-
ciecha Beutha oraz niemożność przekonania osób decyzyjnych do 
budowy Domu Lekarza Seniora.

Podstawowe zadania dla samorządu: pomoc seniorom, mło-
dym lekarzom, większa opieka prawna, rozpoczęcie budowy Domu 
Lekarza Seniora, pomoc we wprowadzeniu RODO dla lekarzy pracu-
jących w gabinetach samodzielnych.

małgorzata Świątkowska (68 lat) jest specjalistą chorób oczu. 
Pracuje w Przychodni „Gdańska” sp. z o. o. Zawodowo interesuje się 
okulistyką wieku podeszłego, pozazawodowo: lubi książki, kino, ba-
let, operetki, spacery, wycieczki, pielgrzymki. Pomaga ludziom po-
trzebującym, nie tylko lekarzom.

kontakt: tel. 606 978 788.

Dr n. med. Piotr winiarski  
• członek orL BiL

w obecnej kadencji planuje „zająć się inte-
gracją i obroną interesów lekarzy kontrakto-
wych, pracą nad równouprawnieniem i rów-
nym traktowaniem podmiotów prywatnej 
i publicznej służby zdrowia, poszukiwaniem 
i nawiązywaniem współpracy pomiędzy sa-
morządem lekarskim a samorządem teryto-

rialnym i  wyższymi uczelniami naszego regionu, działać na rzecz 
ochrony prawnej członków naszego samorządu”. 

Podczas dwóch wcześniejszych kadencji pracował w Sądzie Lekarskim.
najistotniejsze zadania dla samorządu lekarskiego: integra-

cja środowiska lekarskiego i ochrona prawna.
Piotr winarski (59 lat) jest specjalistą otolaryngologiem oraz sto-

matologiem. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela 
w Bydgoszczy, Klinice „Wident”, Gabinecie Stomatologicznym i Oto-
laryngologicznym Piotr Winiarski

Pozazawodowo interesuje się turystyką, motoryzacją i myślistwem.
kontakt: piotrwiniarski26@wp.pl

z ustawy o izbach lekarskich
(Dz.U. z dnia 22 grudnia 2009)

Art. 26. 1. W skład okręgowej rady lekarskiej wchodzą prezes okręgowej 
rady lekarskiej i jej członkowie wybrani przez okręgowy zjazd lekarzy.

2. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią prezes oraz wybrani przez 
radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie prezy-
dium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą.

3. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach 
określonych uchwałą rady, z wyłączeniem zadań określonych w art. 5 pkt 4 i 6 
oraz w art. 25 pkt 6 i 9.

4. Okręgowa rada lekarska może, w drodze uchwały, upoważnić prezydium 
do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy 

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się prze-
pisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Art. 27. Prezes okręgowej rady lekarskiej w szczególności:
1) kieruje pracą rady i prezydium rady;
2) przewodniczy obradom rady i prezydium rady.
Art. 28. 1. Przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczą-

cemu okręgowego sądu lekarskiego, okręgowemu rzecznikowi odpowiedzial-
ności zawodowej służy prawo udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekar-
skiej i jej prezydium z głosem doradczym.

2. Do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium 
mogą być zapraszane inne osoby niż wymienione w art. 26 ust. 1 i 2, w tym 
byli prezesi okręgowej rady lekarskiej.
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Magdalena godlewska

z jazd wybrał też Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej na lata 2018-2022. Została nim dr n. med. Elżbieta 

Narolska-Wierczewska, zdobywając poparcie 46 z 73 obecnych dele-
gatów. Jej kontrkandydat – dr Janusz Tyloch otrzymał 26 głosów. Wy-
brano również członków Okręgowej Rady Lekarskiej (zgodnie z pod-
jętą uchwałą – 16, w tym 4 lek. dent.), Okręgowego Sądu Lekarskiego 
(12, w tym 4 lek. dent.), zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej (21, w tym 5 lek. dent. – 4 miejsca, przezna-
czone dla lekarzy, pozostały nieobsadzone), delegatów na krajowy 
zjazd lekarzy VIII kadencji (9, w tym 2 lek. dent.) oraz członków Okrę-
gowej Komisji Wyborczej (6, w tym 1 lek. dent. – 1 miejsce dla lekarza 
nie zostało obsadzone) i Okręgowej Komisji Rewizyjnej (3, w tym 1 
lek. dent. – 2 miejsca dla lekarzy nieobsadzone). 

w ybory – mimo że najbardziej wyczekiwane – nie były pierwszym 
punktem porządku obrad. Zaraz po otwarciu Zjazdu i powitaniu 

obecnych (m.in. lek. Sławomira Józefowicza – przedstawiciela Krajo-
wej Komisji Wyborczej) ustępujący prezes – dr n. med. Stanisław Pry-

wiński wręczył prof. Włodzimierzowi Tyburskiemu, emerytowanemu 
kierownikowi Zakładu Filozofii Moralnej i Bioetyki w Instytucie Filozofii 
UMK, oraz członkom BIL: lek. dent. Markowi Rogowskiemu i  lek. 
dent. Bartoszowi Majewskiemu odznaczenia „Zasłużony dla samorzą-
du lekarskiego”. Następnie delegaci uczcili chwilą ciszy lekarzy Byd-
goskiej Izby Lekarskiej zmarłych w 2017 r. 

P o wybraniu Prezydium Zjazdu (przewodniczący – dr n. med. Pa-
weł Białożyk), Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał 

i Wniosków delegaci wysłuchali rocznych (z 2017 r.) i kadencyjnych 
(z VII kadencji) sprawozdań z działalności organów BIL. Stanisław 
Prywiński poinformował o inicjatywach podejmowanych przez ORL, 
skarbnik Krzysztof Gaweł o polityce budżetowej, a Okręgowa Komisja 
Rewizyjna o przeprowadzonych przez siebie działaniach. Delegaci 
przyjęli sprawozdania, udzielili też absolutorium za ubiegły rok i za 
okres VII kadencji Okręgowej Radzie Lekarskiej. Przedstawione i za-
akceptowane zostały również sprawozdania Okręgowego Sądu Le-
karskiego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
(wszystkie sprawozdania w poprzednim numerze „Primum”). Na ko-
niec skarbnik przedstawił projekt budżetu na rok 2018, który jedno-
głośnie zatwierdzono. 

członkowie okręgowej rady lekarskiej Bil Viii kadencji

• dr n. med. Paweł Białożyk, • dr n. med. Maciej Borowiecki, 
• dr hab. n. med. Agata Bronisz, • dr n. med. Krzysztof Dalke, • lek. 
Krzysztof Gaweł, • lek. Michał Kopeć, • dr n. med. Marek Lewan-
dowski, • lek. dent. Bartosz Majewski, • lek. dent. Aleksandra Per-
czak, • dr n. med. Stanisław Prywiński, • lek. Jerzy Rajewski, • lek. 
Dariusz Ratajczak, • lek. dent. Marek Rogowski, • dr n. med. Rado-
sława Staszak-Kowalska, • lek. Małgorzata Świątkowska, • dr n. med. 
Piotr Winiarski

stanowiska funkcyjne Prezydium okręgowej rady 
lekarskiej Bil Viii kadencji

• wiceprezes – dr n. med. Paweł Białożyk, • wiceprezes – lek. Jerzy 
Rajewski, • skarbnik – lek. Krzysztof Gaweł, • sekretarz – dr n. med. 
Radosława Staszak-Kowalska, • zastępca sekretarza – dr hab. 
n. med. Agata Bronisz, • członek Prezydium – dr n. med. Maciej 
Borowiecki, • członek Prezydium – dr n. med. Marek Lewandow-
ski, • członek Prezydium – lek. dent. Marek Rogowski

i i ii zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej Bil Viii kadencji 

• I zastępca OROZ – dr n. med. Janusz Tyloch
• II zastępca OROZ – lek. dent. Małgorzata Bohuszewicz

zastępcy oroz Bil Viii kadencji 

• dr n. med. Magdalena Bańkowska-Woźniak, • lek. dent. Małgorzata 
Bohuszewicz, • dr n. med. Andrzej Cichosz, • lek. Andrzej Goszczyń-
ski, • dr n. med. Jerzy Kąkol, • lek. Katarzyna Klucz, • lek. Jarosław 
Kołakowski, • lek. Jacek Koszek, • dr n. med. Marek Krzyżanowski, 
• lek. dent. Bożena Łukomska-Jasik, • lek. dent. Eleonora Otfinowska, 
• dr n. med. Iwona Patyk, • lek. dent. Marcin Perczak, • lek. Maciej 
Prywiński, • lek. Krzysztof Przybysz, • lek. dent. Jerzy Rogowski, 

Po d  n o w y m  k i e r o w n i c t w e m
Prezesem VIII kadencji ORL – decyzją XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy BIL – został dr n. med. Marek Bronisz, 
przez ostatnie osiem lat Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. W drugiej turze, przewagą 3 głosów, pokonał Jerzego 
Rajewskiego. W pierwszej konkurował dodatkowo z Krzysztofem Gawłem.

Prezydium Zjazdu

Komisja Uchwał i Wniosków

Komisja Wyborcza
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k olejnym kluczowym punktem obrad było sprawozdanie Komisji 
Uchwał i Wniosków oraz głosowanie nad podjęciem uchwał. 

Wpłynęło 6 propozycji uchwał, wszystkie zostały przyjęte. 

n Apel do NIL o pilne opracowanie oddzielnego kodeksu branżowego 
dla indywidualnych praktyk zawodowych lek. i lek. dent. albo uwzględ-
nienie odmiennego charakteru indywidualnych praktyk zawodowych 
i odrębne ich potraktowanie w opracowywanym kodeksie branżowym 
dla podmiotów leczniczych. Uzasadnieniem jest różnica wielkości 
działalności poszczególnych rodzajów podmiotów leczniczych, a tym 
samym wymagań, które stają się w odniesieniu do niektórych z nich 
nieadekwatne. Lekarze wykonujący zawód w formie indywidualnej 
praktyki zawodowej chcą wiedzieć, jakie podjąć działania, żeby uczy-
nić zadość przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE w sprawie.

W tworzonym obecnie kodeksie dla podmiotów leczniczych ilość 
obowiązków dla praktyk zawodowych oraz szpitali jest taka sama, 
a tak być przecież nie powinno – uzasadnia dr n. med. Marek Lewan-
dowski, autor apelu. 

n Apel do ORL o podjęcie działań, aby stworzyc rejestr naruszeń 
praw lekarza. Marek Bronisz, autor projektu, wyjaśnia czemu rejestr 
miałby służyć: Przede wszystkim ma on walor poznawczy, a więc bę-
dziemy zorientowani, jakie mamy problemy i jaka jest ich skala. Spra-
wy wpływające do OROZ nie wyczerpują ani różnorodności, ani liczby 
naruszeń. 

n Apel do NRL i ORL BIL, przekazany przez lek. dent. Aleksandrę 
Perczak, w sprawie podjęcia działań w celu stworzenia uregulowań 
prawnych dotyczących praktyk zawodowych lek. i lek. dent. umożli-

wiających zatrudnienie przez lekarza prowadzącego indywidualną 
praktykę zawodową drugiego lekarza – bez ograniczeń co do formy 
zatrudnienia.

n Apel do NRL, autorstwa Wojciecha Kosmowskiego, o podjęcie 
działań, aby ujednolicić wszelkiego rodzaju zaświadczenia lekarskie 
przedstawiane różnym instytucjom tak, aby zawierały wyłącznie dane 
pozwalające na identyfikację pacjenta, lekarza oraz placówki medycz-
nej, cel i czas wydania oraz informacje niezbędne do osiągnięcia tego 
celu, czyli np. rozpoznanie, zalecenia, rokowania 

n Apel do ORL o podjęcie działań w celu założenia elektronicznego 
konta dla lekarzy z możliwością elektronicznego głosowania, przeka-
zywania dokumentów itp. do tzw e-urzędu. W tym celu mają być 
wprowadzone niezbędne rozwiązania informatyczne i przeprowadzo-
ne szkolenie dla lekarzy.

n Oświadczenie w sprawie protestu lekarzy rezydentów, zgłoszone 
przez Bartosza Kozłowskiego: 
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy BIL składa podzię-
kowania lekarzom rezydentom za ich zaangażowanie w przeprowa-
dzenie protestu głodowego, akcji wypowiadania klauzul opt-out oraz 
niezgodnych z prawem pracy umów cywilno-prawnych na pełnienie 
dyżurów medycznych, które zakończyły się porozumieniem z Mini-
sterstwem Zdrowia.

o statnim akcentem Zjazdu było złożenie podziękowań dr. Stani-
sławowi Prywińskiemu, kierującemu Bydgoską Izbą Lekarską 

przez ostatnie osiem lat. Po zamknięciu obrad nowo wybrany prezes 
dr Marek Bronisz zwołał pierwszą Okręgową Radę Lekarską BIL VI-
II kadencji.

fot. Agnieszka Banach

• dr n. med. Piotr Siwek, • lek. Andrzej Szymański, • lek. Maciej Twor-
kiewicz, • dr n. med. Janusz Tyloch, • lek. Małgorzata Waleryś-Masiak

skład okręgowego sądu lekarskiego Bil Viii kadencji

• lek. Małgorzata Barkowska-Czerniak, • dr n. med. Andrzej Chrobot, 
• lek. dent. Halina Domańska-Midura, • lek. dent. Aleksandra Dy-
duch-Frydryszek, • lek. Maria Goc, • lek. dent. Maria Kapsa-Sroczyń-
ska, • lek. dent. Elżbieta Kawecka, • lek. Mirosław Kozak, • dr n. med. 
Szymon Kwiatkowski, • dr n. med. Mariusz Rydzkowski, • dr n. med. 
Grażyna Sergot-Martynowska, • dr n. med. Janusz Wieczorek

Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego okręgowego 
sądu lekarskiego Bil Viii kadencji

• przewodniczący – lek. Mirosław Kozak
• zastępcy – lek. dent. Elżbieta Kawecka oraz dr n. med. Grażyna 
Sergot-Martynowska.

delegaci na krajowy zjazd lekarzy Viii kadencji 

• dr n. med. Maciej Borowiecki, • dr n. med Marek Bronisz, • dr n. med. 
Krzysztof Dalke, • lek. Krzysztof Gaweł, • lek. Bartosz Kozłowski, 
• lek. dent. Aleksandra Perczak, • dr n. med. Stanisław Prywiński, 
• lek. Jerzy Rajewski, • lek. Dariusz Ratajczak, • lek. dent. Marek 
Rogowski, • dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

okręgowa komisja wyborcza Bil Viii kadencji 

• dr n. med. Maciej Borowiecki, • dr n. med. Krzysztof Dalke, • lek. 
dent. Andrzej Kuliński, • dr n. med. Elżbieta Narolska-Wierczewska, 
• dr n. med. Piotr Siwek, • dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

okręgowa komisja rewizyjna Bil Viii kadencji

• lek. Agata Kalicka, • lek. dent. Adam Kasperski, • lek. Juliusz Wasik

(Od red.: obwieszczenia na stronie BIL)
Delegaci XXXVII zjazdu BIL

Ustępujący prezes Stanisław Prywiński odsłania swój portret
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14 Primum

Marek lewandowski

czym jest rodo? 
RODO reguluje zasady ochrony danych 

osobowych przetwarzanych przez rożne 
podmioty we wszystkich obszarach życia go-
spodarczego, więc dotyczy również podmio-
tów leczniczych oraz praktyk zawodowych 
lekarzy i  lekarzy dentystów. Wynika z tego 
dla nas, lekarzy, z jednej strony – jako użyt-
kowników –  wiele dobrych rozwiązań, 
a z drugiej – dla lekarzy kierujących podmio-
tami leczniczymi, praktykami zawodowymi 
(stających się wówczas administratorami da-
nych osobowych) oraz dla lekarzy pracują-
cych w podmiotach leczniczych – wiele obo-
wiązków, za niedopełnienie których grożą 
sankcje w postaci kar.

czego nie wiem na temat 
praktycznego stosowania rodo? 
Nie wiem, co to jest skuteczne zabezpie-

czenie danych osobowych w praktyce leka-
rza i  lekarza dentysty. Nie wiem, czy moje 
papierowe kartoteki zamknięte w szafie są 
zabezpieczone skutecznie, czy gabinet 
z 2 zamkami stanowi o skutecznym zabez-
pieczeniu, a może raczej sejf jest dopiero 
skutecznym zabezpieczeniem, a  zamki 
w drzwiach do gabinetu powinny być trzy? 
Może niezbędny jest elektroniczny system 
alarmowy? Każdy może twierdzić, że zabez-
pieczył dane skutecznie aż do momentu ich 
kradzieży, bo wtedy będziemy mieć do czy-
nienia z naruszeniem i kto inny dokona oce-
ny skuteczności naszych zabezpieczeń. Jak 
zabezpieczyć dane elektroniczne na dysku 
naszego komputera? Program antywiruso-
wy? Wyjęcie dysku i schowanie go w sejfie? 
Szyfrowanie danych na dysku? Przechowy-
wanie danych w chmurze, a kopii w sejfie na 
dysku zewnętrznym? Zabezpieczenie dostę-
pu do danych hasłem do programu operacyj-
nego i medycznego? 

jak dane zabezpieczyć? 
RODO odpowiada: skutecznie. Nasze 

krajowe ustawodawstwo w tym zakresie nie 
precyzuje, jakie warunki należałoby spełnić, 

aby zabezpieczenie było uznane za sku-
teczne w przypadku wystąpienia np. kra-
dzieży czy zagubienia danych. Sejm RP 
przyjął 11 maja br. projekt stosownej usta-
wy, natomiast Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego obowiązuje wprost, a krajo-
we przepisy mają je jedynie doprecyzować. 
Powstanie nowy urząd ochrony danych 
osobowych w miejsce działającego dzisiaj 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO). Odpowiedzią na brak 
szczegółowych przepisów krajowych oraz 
szczególnych regulacji dla podmiotów lecz-
niczych ma być kodeks branżowy dla pod-
miotów leczniczych. Kodeks ten jest opra-
cowywany, w najbliższym czasie zostanie 
przedstawiony w wersji ostatecznej. Kodeks 
będzie źródłem wytycznych, zbiorem do-
brych praktyk, których zastosowane przez 
podmiot leczniczy/praktykę zawodową bę-
dzie pomocne w wykazaniu, że dochowano 
należytej staranności, zabezpieczając dane 
osobowe. 

czym jest przetwarzanie danych 
osobowych?
Punktem wyjścia RODO jest przetwarza-

nie danych osobowych. Przetwarzaniem da-
nych osobowych jest każda operacja lub 
zestaw operacji wykonany na danych osoby 
fizycznej zidentyfikowanej lub umożliwiają-
cych jej zidentyfikowanie lub na pakietach 
danych osobowych (baza danych) w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. 
Na pytanie, czy baza naszych pacjentów 
w praktyce zawodowej jest zbiorem podlega-
jącym przetwarzaniu, odpowiedź brzmi: tak. 
Dane osobowe w kartotekach papierowych 
– przetwarzamy w sposób niezautomatyzo-
wany, natomiast w przypadku bazy elektro-
nicznej przetwarzamy w sposób zautomaty-
zowany. W każdej sytuacji musimy przetwa-
rzać dane zgodnie z prawem, a więc i te da-
ne prawidłowo – skutecznie zabezpieczyć. 
Nasze bazy danych, oprócz danych osobo-
wych, zawierają dane medyczne, szczegól-
nie wrażliwe, objęte lex specjalis, czyli usta-
wą o zawodzie lekarza i  lekarza dentysty, 
ustawą o prawach pacjenta. Dane te objęte 
są tajemnica lekarską. 

co należało zrobić  
i co powinniśmy byli wdrożyć  
przed 25 maja 2018 r. w naszych 
praktykach? jak możemy 
bezpiecznie przetwarzać 
dane osobowe? 
Po pierwsze rzetelnie. Lekarz prowadzą-

cy praktykę zawodową jako administrator 
danych osobowych wypełnia swoje obo-
wiązki solidnie, z zachowaniem należytej sta-
ranności, gwarantując jednocześnie swoim 
pacjentom bezpieczeństwo ich danych oraz 
pełną poufność. W praktyce może to wyglą-
dać następująco: po zakończeniu pracy wy-
logowujemy się z programu medycznego, 
w którym mamy bazę pacjentów oraz z sy-
stemu operacyjnego, aby nikt nieuprawniony 
nie miał dostępu do bazy danych. Brak do-
stępu dotyczy także członków rodziny, 
współpracowników, osób sprzątających, in-
nych pacjentów lub ich bliskich. Komputer, 
w którym znajduje się baza pacjentów, nie 
powinien być dostępny dla innych użytkow-
ników z wyjątkiem personelu, któremu nada-
liśmy upoważnienie do przetwarzania da-
nych, np. pielęgniarki zatrudnionej w prak-
tyce. Upoważnienia należy dookreślić do 
zakresu niezbędnego do wykonywania czyn-
ności zawodowych. Komputer z bazą da-
nych nie powinien służyć do łączenia się 
z internetem w innych celach niż zawodowe, 
takich jak np. zakupy w sklepach interneto-
wych, przeglądanie stron www, wiadomości 
w intrenecie, gdyż wówczas wzrasta ryzyko 
ataku hakerskiego.

W  przypadku danych papierowych nie 
powinniśmy pozostawiać żadnych dokumen-
tów zawierających dane osobowe na biurku, 
półce itd. Wszystkie dokumenty powinny być 
zamknięte w szafach, a dostęp do kluczy do 
tych miejsc ograniczony. Najprostszą drogą 
do ujawnienia danych osobowych oraz in-
nych wrażliwych danych medycznych jest 
pozostawienie dokumentów na biurku. Zasa-
da „czystego biurka„ jest prosta do wprowa-
dzenia, nie kosztuje i w zasadzie już dawno 
powinna obowiązywać na mocy dziś obowią-
zujących przepisów.

Szczegółowych zagadnień związanych 
z RODO jest dużo więcej i spróbuję się do 
nich odnieść w następnym artykule.

O autorze: dr n. med. Marek Lewandowski jest 
dyrektorem SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy.

wiem, że nic nie wiem – ponownie!
Kiedy zaczynałem pracę zawodową, przed ponad 30 laty, miałem nieodparte wrażenie, że 
po wielu latach nauki i teoretycznego przygotowania nic nie wiem, bo wszystko wokoło 
działa inaczej. Dzisiaj jest podobnie, ale stan mojej niepewności dotyczy nie tyle wiedzy 
medycznej, co rozwiązań prawnych obowiązujących w jej otoczeniu. 25 maja 2018 r. za-
częło obowiązywać RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dz. Urz. UE z 2016 roku L119, s. 1). Powyższe rozporządzenie weszło w życie już w maju 
2016 r., ale unijny ustawodawca dał dwuletni vacatio legis na dostosowanie się do wymo-
gów – obowiązków w nim zawartych. Czasu było sporo, ale – jak to zwykle jest – przygo-
towania do stosowania w praktyce przepisów RODO zaczynamy w ostatniej chwili. 

UWAGA!
RODO
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Nowelizacja zakłada między innymi:
•  Przesunięcie terminu, od którego wysta-

wianie zwolnień lekarskich będzie możli-
we tylko w formie elektronicznej,

•  Powstanie rejestru asystentów medycz-
nych, który będzie prowadzony przez mi-
nisterstwo zdrowia i udostępniany zus. 
Projekt rozporządzenia wskazuje, iż każ-
dy lekarz ma prawo uprawnić taką osobę 
do wypisywania zaświadczeń o czasowej 
niezdolności do pracy. 

Jak wskazano w projekcie:
Art. 54a.
1. Wystawiający zaświadczenie lekarskie, 

a mający utworzony profil informacyjny, 
o którym mowa w art. 55a ust. 1, może upo-
ważnić do wypisywania zaświadczeń lekar-
skich w swoim imieniu i na podstawie danych 
dotyczących orzeczonej czasowej niezdolności 
do pracy zawartych w sporządzonej przez sie-
bie dokumentacji medycznej, o której mowa 
w art. 55 ust. 4, co zwane jest dalej upoważnie-
niem do wystawiania zaświadczeń lekarskich, 
osobę wykonującą:

1) zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 2 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650);

2) czynności pomocnicze przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 2 Ustawy z 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524).

Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń 
lekarskich może być udzielone na okres nie dłuż-
szy niż 12 miesięcy, przy czym po upływie tego 
czasu można udzielać kolejnych upoważnień na 
okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy. Upoważnie-
nie do wystawiania zaświadczeń lekarskich może 
być w każdym momencie cofnięte przez wysta-
wiającego zaświadczenie lekarskie. Przyjęte roz-
wiązanie pozostawia odpowiedzialność za pra-
widłowość wystawienia ZLA na lekarzu upraw-
nionym. Uzasadnienie projektu wskazuje jedno-
znacznie, iż lekarz, jako osoba upoważniająca, 
posiada wiedzę dotyczącą wskazanego asysten-
ta w zakresie umiejętności dających należytą rę-
kojmię przy wystawianiu ZLA.

Planowane zmiany nie zwalniają więc nas, 
lekarzy, z obowiązku wystawiania elektronicz-

nych ZLA, a jeżeli będziemy chcieli w przyszło-
ści upoważnić asystenta medycznego do wysta-
wiania w naszym imieniu e-ZLA, to będziemy 
mogli to zrobić za pośrednictwem profilu na 
PUE. Cały czas trwają też prace w placówkach 
medycznych, które modyfikują i wprowadzają 
aplikacje gabinetowe umożliwiające wystawia-
nie e-ZLA. Planowana zmiana przepisów ma 
odciążyć lekarzy od obowiązków administracyj-
nych, aby mogli skupić się na procesie diagno-
styczno-leczniczym. Wciąż warto mieć profil 
PUE, znać sposób wystawiania e-ZLA, by móc 
wskazać odpowiedniego asystenta, który da 
nam gwarancję prawidłowego wstawiania zwol-
nień lekarskich elektronicznie w naszym imieniu.

Trzeba też pamiętać, że dopóki planowane 
zmiany legislacyjne nie zostaną uchwalone, na-
dal obowiązującym terminem wystawiania 
zwolnień lekarskich w formie tylko elektronicz-
nej jest 1 lipca 2018 r. 

Zachęcam do kontaktu z koordynatorem 
e-ZLA lub odwiedzenia najbliższej jednostki 
ZUS i skorzystania z bezpłatnych warsztatów 
i konsultacji.

ten artykuł – już kilkunasty – zamyka pe-
wien rozdział. Po 15 latach pracy w zus 
zdecydowałam się na inne wyzwania zawo-
dowe. Bardzo serdecznie dziękuję za Pań-
stwa wsparcie, podziękowania, a zwłaszcza 
słowa uznania za jakość mojej pracy. trud-
nej, bo łączącej wiedzę medyczną z praw-
no-administracyjną i zarządczą. Było to cen-
ne doświadczenie zawodowe i osobiste. 
do zobaczenia w placówkach medycznych 
i służbie medycyny pracy.

O autorce: Marlena Ciesielska -Osuch jest le  ka rzem 
chorób wewnętrznych oraz specja listą medycyny 
pracy. Ma 20-letni staż pracy zawodowej. W Zakła-
dzie Ubezpieczeń Społecznych pracowała od 2003 r. 
– od stycznia 2014 pełniła funkcję Głównego Leka-
rza Orzecznika.

e-zLa – co dalej?
na stronach Rządowego Centrum Legislacji 23 kwietnia pojawił się projekt nowelizacji 
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Trwają konsultacje 
społeczne. Jeżeli zgodnie z założeniami dokończony zostanie cały proces legislacyjny, 
ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

W  dniach 16.06-30.06 będzie tam można 
obejrzeć obrazy olejne na dużych płótnach 
autorstwa Krzysztofa Kacprzaka należące 
do wieloletniego cyklu „Pejzaż Pola” oraz 
oryginalne prace na łupkach skalnych wyko-
nane techniką własną autorstwa Andrzeja 
Feddera. Szczegóły na: www.edofb.eu

W y n a j m ę 
pomieszczenia  

na działalność medyczną  
lub paramedyczną 

w Nakle nad Notecią przy ul. Potulickiej.

Zainteresowane osoby proszę  
o kontakt pod numerem telefonu  

608 209 898

Zapraszamy

do Biura
rachunkowo-PoDatkowego
►  Specjalizujemy się w rozliczaniu 

podatkowym podmiotów 
świadczących usługi medyczne.

►  Nasze Biuro łączy tradycyjną 
księgowość z nowoczesnymi 
technologiami, opartymi 
m.in. na komunikacji online/ 
e-mail/sms/tel.

►  szanując Państwa czas, 
wychodzimy naprzeciw, 
dojeżdżamy i odbieramy 
dokumenty bezpośrednio 
u zainteresowanego.

e-mail: poczta_big@wp.pl
 508 303 873  • 52 3070576

www.bigbiuro.pl
Bydgoszcz, ul. Towarowa 36 bud. C lok. 14

WYnaJMĘ  
GaBInETY LEKaRSKIE

przy ulicy Jagiellońskiej 36a 
w Bydgoszczy 

(atrakcyjna lokalizacja, komfortowe 
warunki, cena do uzgodnienia).

Możliwość obejrzenia gabinetów na stronie

www.gabinetymarinahouse.bydgoszcz.pl

Te l e f on  602 753 233

Z -u

Serdecznie zapraszamy na wystawę do Zamku 
w Golubiu-Dobrzyniu!

efekty działań w oddziale zus (do kwiet-
nia 2018, tj. oddania tekstu do druku)
•  zawarto 43 porozumienia z placówkami medycz-

nymi w zakresie współpracy z Zakładem Ubez-
pieczeń Społecznych przy wystawianiu e-ZLA

•  przeszkolono 1760 lekarzy
•  w kwietniu 2018 r. 29,20% zwolnień zostało 

wystawionych elektronicznie.
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k o n f e r e n c J e

Katedra Anestezjologii i  Intensywnej Terapii wraz z jednostkami CM 
UMK – Katedrą Transplantologii i Chirurgii Ogólnej oraz Katedrą Chirurgii 
Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej Szpitala Uniwer-
syteckiego nr 1 w Bydgoszczy serdeczne zaprasza na konferencję nauko-
wo-szkoleniową pt. „Transplantologia – punkt widzenia anestezjologa, 
chirurga i prawnika”. 

Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 w sali 
konferencyjnej Hotelu „City”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację 
on-line. Adres mailowy Katedry i Kliniki Anestezjologii i IT Szpitala Uni-
wersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy: kikanest@cm.umk.pl

Szczegóły w poprzednim numerze „Primum”.

TransplanTologia – punkT widzenia 
anesTezjologa, chirurga i prawnika

Wykładowcy: prof. dr. hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska 
– kierownik Zakładu i Poradni Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, dr n. med. Renata Zielińska oraz lek. dent. Piotr 
Tkaczyński – pracownicy naukowi Zakładu i Poradni Stomatologii Za-
chowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Kurs organizuje – Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomato-
logów pod patronatem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej. Na kurs zapraszamy 16 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 do 
„Hotel Austeria Conference Spa” w Ciechocinku ul. Bema 32. Wszyst-
kie informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: www.stoma-
tologia.edu.pl

Dodatkowe informacje: 54 2315157, 607 764 194.

posTępowanie minimalnie inwazyjne i biomaTeriały 
w sTomaTologii zachowawczej i endodoncji

Pacjentem był 70-letni mężczyzna, który tra-
fił do tutejszego Centrum Interwencyjnego Le-
czenia Udaru Mózgu z podejrzeniem udaru pnia 
mózgu – w celu wykonania trombektomii me-
chanicznej. Biziel jest jednym z  wiodących 
w Polsce ośrodków leczących udary tą metodą 
– dotychczas wykonano tu ponad 80 zabiegów 
tego typu. Po dokładnej diagnostyce okazało 

się jednak, że przyczyną wystąpienia objawów 
było krytyczne zwężenie tętnicy, a nie jej zator. 
Podjęto decyzję o wykonaniu angioplastyki tej 
tętnicy. Zabieg polegał na poszerzeniu zwężo-
nej tętnicy przy pomocy specjalnego cewnika 
balonowego wprowadzanego przez tętnicę 
udową w pachwinie. Po poszerzeniu do chorej 
tętnicy wszczepiono stent, którego zadaniem 

jest ustabilizowanie efektu leczenia. Pacjent po 
zabiegu czuje się dobrze. Zabieg wykonał ze-
spół Pracowni: dr n. med. Grzegorz Meder, piel. 
Beata Sikorska-Mandziak, tech. rtg Małgorzata 
Gawrońska, piel. Renata Światała.

Zwężenia tętnic mózgowych diagnozowane 
były dotychczas rzadko, jednak wraz z rozpo-
wszechnieniem dokładniejszej diagnostyki u pa-
cjentów z objawami niedokrwienia mózgu liczba 
rozpoznanych zwężeń wzrasta. Nieleczone zwę-
żenia tętnic mózgowych mogą prowadzić do 
wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu. 
Liczba zabiegów angioplastyki tych zwężeń wy-
konywana rocznie w Polsce jest ciągle znikoma 
– nieliczne ośrodki wykonują pojedyncze za-
biegi. Źródło: Szpital „Biziela”

Unik a t o w y  z ab ie g  w  B i z i e lu
Pod koniec kwietnia w Pracowni Radiologii Zabiegowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. 
dr. J. Biziela, przeprowadzono pierwszy w województwie zabieg angioplastyki tętnicy mózgowej.
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konferencja składała się z ośmiu sesji od-
noszących się do specjalności medycz-

nych, w których najczęściej pojawiają się 
problemy w komunikacji z pacjentami. Prze-
prowadzono osiem warsztatów z zakresu 
prawidłowej komunikacji m.in. w aspekcie 
dialogu z dzieckiem, sytuacji trudnej, różnic 
kulturowych. Zorganizowano również panel 
dyskusyjny przy udziale pacjentów z Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Japonii, Ukrainy oraz 
Niemiec, w czasie którego omówione zosta-
ły międzynarodowe doświadczenia oraz 
błędy komunikacyjne w odniesieniu do re-
prezentowanych systemów służby zdro-
wia. Ponadto odbył się konkurs prac na-
ukowych studentów, doktorantów i  mło-
dych naukowców.

galę otwarcia konferencji uświetnił swoim 
wystąpieniem prof. Michael Wolf z Nothwe-

stern University w Chicago, który podkreślił 
konieczność zrozumienia wagi komunikacji 
w medycynie i zapoczątkował ożywioną dys-
kusję uczestników słowami: Koszt wprowa-
dzenia nowego leku onkologicznego na rynek 
to około 650 milionów dolarów. Po tym pa-
cjent go nie bierze, bo nie wie jak. Tematyka 
wystąpień zaproszonych prelegentów, z Pol-
ski, USA, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz Da-
nii, obejmowała zagadnienia związane z ko-
munikacją werbalna i niewerbalną, komuniko-
waniem się w obliczu agresji ze strony pa-
cjenta dorosłego, radzeniem sobie z sytuacją 
dziecka niewspółpracującego, komunikowa-
niem się z pacjentami w wieku starszym, 
przekazywaniem niepomyślnych informacji 
o diagnozie i poważnym rokowaniu. Uczestni-
cy mieli również okazję brać udział w dwóch 
telekonferencjach prowadzonych przez uzna-
nych naukowców z Harvard Medical School 
USA oraz University of Birmingham UK, 
w czasie których usłyszeli o istotnych aspek-
tach związanych z etyką rozmów poruszają-

cych zagadnienia sfery problemowej i intym-
nej z pacjentami i ich rodzinami. 

Ceremonii zamknięcia dokonała prezes Pol-
skiego Towarzystwa Komunikacji Medycz-

nej dr Aldona Jankowska, z Pracowni Komuni-
kacji w Medycynie Wydziału Lekarskiego Col-
legium Medicum UMK, która podziękowała 
uczestnikom za liczne przybycie i aktywne za-
angażowanie się w prowadzone dyskusje oraz 
wyraziła przekonanie, że powstaje nowe poko-
lenie adeptów medycyny – rozumiejących isto-
tę sztuki komunikowania się z pacjentami oraz 
dążących do rozwijania tej kompetencji.

konferencja zorganizowana została przez Stu-
denckie Koło Naukowe „Komunikacja w Me-

dycynie” CM UMK, Pracownię Komunikacji 
w Medycynie CM UMK, Polskie Towarzystwo 
Komunikacji Medycznej, we współpracy z Mię-
dzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów 
Medycyny IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz, 
Norwegian Medical Students Association Byd-
goszcz oraz Studenckim Towarzystwem Na-
ukowym Collegium Medicum UMK.

mgr Oliwia Kowalczyk  
Pracownia Komunikacji Medycznej

sztuka rozmowy  
podstawą diagnozy
Tak zatytułowano drugą edycję Międzyna-
rodowej Konferencji naukowo-Szkolenio-
wej (21–22 kwietnia br.), której celem było 
zwiększenie kompetencji pracowników słu-
ży zdrowia w zakresie poprawnej komuni-
kacji z pacjentem oraz promocja rozwoju 
naukowego i podejmowania badań doty-
czących komunikacji w medycynie. W wy-
darzeniu udział wzięło 140 uczestników, 
w tym 74 gości zagranicznych.

Muzykę stosuje się obecnie jako środek tera-
peutyczny w szpitalach, w celu złagodzenia 

takich zaburzeń jak: neurologiczne, kardiolo-
giczne, oddechowe, kinestetyczne, a  także 
w czasie rehabilitacji po przebytych urazach 
oraz w profilaktyce i  resocjalizacji. Dyrekcja 
Szpitala Onkologicznego w Bydgoszczy posta-
nowiła wdrożyć terapię muzyką również w cho-
robie onkologicznej. Realizację szczegółów 
zlecono pracownikom Zespołu Wsparcia Du-
chowego – panu Markowi Kulce i księdzu kape-
lanowi Wojciechowi Retmanowi. Oni na bieżąco 
ustalają, akceptują i wdrażają program muzycz-
ny, współpracując przy tym z instytucjami ze-
wnętrznymi. Miejscem realizacji działań mu-
zycznych jest erygowana 25 marca 2010 r. ka-
plica szpitalna pw. św. Michała Archanioła.

niezwykle zatem ucieszyliśmy się, że przy-
jął nasze zaproszenie chór Bydgoskiej Iz-

by Lekarskiej „Medici Cantares” i w niedzielę 
29 kwietnia, pod dyrekcją pani Joanny Krau-
ze, uświetnił dla naszych pacjentów, ich ro-
dzin, pracowników szpitala i przybyłych go-
ści liturgię mszy świętej, a po niej odbył się 
koncert. 

Chór powstał w grudniu 2011 r. z inicjatywy 
doktor Hanny Śliwińskiej. Prowadzenia chó-

ru podjęła się wówczas dyrygentka Monika 
Waluś, która kierowała zespołem do 2014 r. 
Zespół skupia lekarzy różnych specjalności, 
studentów medycyny oraz sympatyków muzy-
ki chóralnej związanych z działalnością me-
dyczną. Chóralne śpiewanie Panie rozpoczęły 
od kolęd, z czasem do repertuaru włączone 

zostały pieśni sakralne z różnych epok, pieśni 
ludowe i utwory współczesne. Chór uczestni-
czy w przeglądach i konkursach muzyki chó-
ralnej, m.in. dwukrotnie zdobył trzecie miejsce 
w międzynarodowym konkursie muzyki sakral-
nej „Vratislavia Sacra" w  kategorii chórów 
o głosach jednorodnych oraz wyróżnienie za 
wykonanie utworu z akompaniamentem instru-
mentu. Obecnie kierownikiem muzycznym 
i dyrygentem jest Joanna Krause, absolwentka 
dyrygentury Bydgoskiej Akademii Muzycznej.

Chór pod dyrekcją Pani Joanny wykonał 
wiele utworów z  różnych epok i stylów. 

Muzyka chóralna ma w swojej istocie to, że 
pomaga odzyskać wewnętrzną harmonię. 
Już pitagorejczycy twierdzili, że ciało można 
oczyścić za pomocą lekarza, a duszę dzięki 
muzyce. Muzyka działa pozytywnie na na-
strój, wpływa na emocje, wywołuje uśmiech. 
Takich wrażeń doświadczają wszyscy uczest-
nicy koncertów. Bowiem centralną rolę od-
grywa muzyka, która przenika w głąb osobo-
wości ludzkiej dzięki specyficznym właści-
wościom: melodia dociera głębiej niż słowo.

Muzykoterapia wspomaga leczenie. Kie-
dy pojawiają się pozytywne emocje i czło-
wiek jest szczęśliwy, wówczas lepiej leczą 
się niektóre choroby.

Wojciech Retman
Fot. Marek Kulka

Medici Cantares  
– muzyczna wizyta w Centrum Onkologii
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Lek. med. Ryszard Borsuk urodził się we Lwowie 21 sierpnia 
1931 r., w rodzinie nauczycielskiej, jako syn Klary z d. Dzie-

dzic i  Józefa Borsuka. Jego ojciec walczył w  szeregach Orląt 
Lwowskich w obronie Lwowa w 1918 r. Podczas walk został ran-
ny w nogę, przez co później utykał całe życie. Rodzina przeżyła 
koszmar wojny pod okupacją radziecką, a później niemiecką. 
Aby ratować życie, zmuszeni byli do ucieczki przed bandami 
UPA na tereny okupowanej przez hitlerowców Polski. 

Pierwszym miejscem ich pobytu był Leżajsk, gdzie przebywa-
li do końca wojny. Ryszard często wspominał, że jako 12–13-la-
tek pomagał w utrzymaniu rodziny, handlując tytoniem i naftą. 
Wówczas nie było możliwości ani czasu na naukę w szkole, dla-
tego edukację prowadzono w domu. Po wyzwoleniu rodzice Ry-
szarda Borsuka, jako repatrianci, mieli do wyboru przesiedlenie 
do Wrocławia lub do Świecia. Zdecydowali się na wyjazd do 
Świecia. Ojciec chciał być jak najdalej od miejsca, w którym dzia-
łał i był znany przed wojną, by nie być prześladowanym przez 
nowy porządek społeczny. Przyjechali do Świecia, jak wielu in-
nych, jako „Bose Antki” i musieli zacząć dorabiać się wszystkie-
go od zera. Ryszard mógł wreszcie zacząć swoją edukację. Musiał 
nadrobić lata nauki stracone przez wojnę, ale poradził sobie do-
brze i po zdaniu matury rozpoczął w 1951 r. studia medyczne 
w Gdańsku. Dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Gdań-
sku z tytułem lekarza otrzymał 29 października 1957 r. Jak każ-
dy młody adept, myślał o atrakcyjnej pracy w klinice w dużym 
mieście. Otrzymał propozycję pozostania na uczelni jako asy-
stent w Klinice Chirurgii Dziecięcej, jednak stan zdrowia uko-
chanej matki Klary zadecydował o zostaniu lekarzem w Świeciu. 

Pracę w szpitalu w Świeciu rozpoczął 1 listopada 1957 r. Na 
początku pracował na Oddziale Internistycznym i  Chirurgii 
Ogólnej. Lekarzem wprowadzającym go w tajniki sztuki lekar-
skiej była lek. med. Janina Łukawska. Wspominał, że gdy po raz 

pierwszy został sam na dyżurze, był pełen obaw, czy sobie pora-
dzi. Wówczas dyrektor szpitala powiedział mu: „A  od czego 
masz książki? Czego nie wiesz, to doczytasz”. W 1958 r. odszedł 
ze szpitala ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa lek. 
med. Zarzecki i Ryszard został mianowany ordynatorem Od-
działu. Tak się zaczęła jego przygoda z ginekologią. Na tym sta-
nowisku pozostał do 2003 r., co daje 45 lat nieprzerwanej pracy 
jako ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa. Specjali-
zację II stopnia uzyskał 10 kwietnia 1968 r. Całe życie dokształ-
cał się na kursach, warsztatach, szkoleniach i sympozjach orga-
nizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. 
Na zaproszenie prof. Wiesława Szymańskiego uczestniczył także 
w kongresach międzynarodowych, m.in. w Australii (8th Inter-
national Congress on the Menopause, Sydney 1996) czy w RPA 
(Vth World Congress for Infectious Diseases in Obstetrics and 
Gynaecology, Cape Town 1997). 

Ryszard Borsuk był wieloletnim konsultantem z zakresu gi-
nekologii i położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycz-
nym w Świeciu. Przez 29 lat pracował jako lekarz zakładowy 
w Powiatowej Komendzie Policji. W latach 1978-1990 zatrudnio-
ny był w  świeckim oddziale bydgoskiej spółdzielni lekarskiej 
Sanitas. Był położnikiem w  izbach porodowych w  gminach: 
Nowe, Lniano i Gruczno. Doprowadził do specjalizacji II stopnia 
z zakresu ginekologii i położnictwa 9 lekarzy. Przy współpracy 
z położnymi: oddziałową ginekologii Ewą Cieślak, oddziałowy-
mi położnictwa Marią Murawską i Ireną Ziętkowską – wyszkolił 
całe pokolenie wspaniałych położnych. Dzięki temu oddział był 
postrzegany jako jeden z najlepszych w regionie. Ze względu na 
profesjonalną opiekę położniczo-lekarską pacjentki licznie zgła-
szały się do porodów w szpitalu w Świeciu.

Ryszard przeszedł na emeryturę w 2003 r. Na emeryturze praco-
wał przez 10 lat w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Stolnie, również 
10 – w Przychodni Lekarskiej Strzemięcin w Grudziądzu oraz przez 
2 lata – w grudziądzkiej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 
Lekarskiej. Od przejścia na emeryturę do 2013 r. – za zgodą dyrek-
tora szpitala Marka Nowaka – jako wolontariusz pojawiał się na 
Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Grudziądzu u ordynato-
ra dr. Krzysztofa Iwaniera, który okazywał wiele ciepła i sympatii 
starszemu koledze. Od 2000 r. aż do śmierci prowadził swoją indy-
widualną praktykę lekarską w Grudziądzu. W toku swojej pracy 
zawodowej należał najpierw do Bydgoskiej Izby Lekarskiej, a póź-
niej do toruńskiej. W 2016 r. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba 
Lekarska nadała Ryszardowi Brylantowy Laur Medyczny za długo-
letnią pracę zawodową i godną postawę lekarza. 

W życiu prywatnym miał szeroki wachlarz zainteresowań. 
W młodości był harcerzem, żeglował, pływał, grał w teni-

sa stołowego i piłkę nożną. Uwielbiał kontakt z przyrodą, był 
zapalonym grzybiarzem. Należał do kół 
łowieckich nr 85 „Ponowa” i nr 58 „Brze-
ziny”. Był też podróżnikiem. Podróżować 
zaczął w latach 70., kiedy to odbył pierw-
szą dużą wyprawę do Indii, zwiedził też 
USA, Meksyk, Kubę. W latach 90. odwie-
dził kraje Ameryki Południowej: Brazy-
lię, Argentynę, Urugwaj, Paragwaj, a tak-
że Australię wzdłuż wybrzeża wschod-
niego, RPA z Przylądkiem Dobrej Nadziei 
i Parkiem Krugera; Singapur i Tajlandię 
z krokodylami. Były też bliższe podróże 
– do Afryki Północnej i Europy. Z każdej 
wyprawy przywoził kapelusz charaktery-
styczny dla danego kraju. 

Ryszard Borsuk zmarł 30 grudnia 2017 
roku, został pochowany w grobowcu ro-
dzinnym na cmentarzu w Świeciu. 

Ryszard był zawsze pozytywnie nasta-
wiony do ludzi. Miał zasadę, że nigdy o ni-
kim źle nie mówił – zamiast powiedzieć 

Wspomnienie…

Doktor  
Ryszard Borsuk
(21 sierpnia 1931–30 grudnia 2017)

Na Oddziale Ginekologii i Położnictwa 
w Świeciu

Z żoną Bożeną nad wodospadem Iguazu 
(granica argentyńsko-brazylijska) 
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Mój jest ten 
kawałek  
podłogi!…
Nie podoba mi się wyniosłość, 
nie podobają mi się ludzie, którzy 
stawiają siebie wyżej od innych.

 Lew Tołstoj

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Codziennie wbrew mojej woli zmuszany je-
stem do uczestniczenia w życiu politycznym! 
I jak tu nie zajmować się polityką, gdy stwier-
dzam, że nawet po 10 latach, kiedy to tak pisa-
łem o wyczerpaniu szarych komórek niektórych 
posłów: „mózg ich pracuje na poziomie astrocy-
tów i gleju”, nic się nie zmieniło! Słowa, które 
ostatnio padają z ich ust, moim zdaniem świad-
czą o skrajnym wyczerpaniu tego, co u człowieka 
winno być najcenniejsze! Czyżby oni zapomnieli, 
że „Wszelka władza społeczności ludzkiej począ-
tek swój bierze z woli narodu”? Oraz że „Izba 
poselska, jako wyobrażenie i skład wszechwładz-
twa narodowego, będzie świątynią prawodaw-
stwa”? A także, że „Wszyscy przeto obywatele są 
obrońcami całości i swobód narodowych”?

 Tyle teraz się mówi o potrzebie zmiany kon-
stytucji! A ja przewrotnie ponownie przytaczam 
fragmenty pierwszej demokratycznej konstytucji 
w Europie, uchwalonej nie gdzie indziej jak w Pol-
sce w dniu 3 maja 1791 roku. Jaki mam w tym 
cel? Ano niech nasi przedstawiciele w gremiach 
ustawodawczych i wykonawczych zadadzą sobie 
trud przeczytania i zrozumienia tejże konstytucji 
i zastanowią się nad potrzebą zmieniania już ist-
niejącej.

 Wracam do Lwa Tołstoja. Mnie też bardzo nie 
podoba się wyniosłość niektórych osób ze świecz-
nika politycznego i za tym wielkim pisarzem 
chciałbym im przekazać takie polecenie: „Mam 
ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, 
ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę”.

 Pogodnego ducha na najbliższe tygodnie życzę. 

Jak zwykle Wasz

coś złego, wolał nie mówić nic. Cechowało go poczucie humoru, 
stwarzał wokół siebie pozytywną aurę. Zawsze potrafił uważnie 
i cierpliwie słuchać. Był bardzo wrażliwy na los kobiet, starał się 
zawsze pomóc, porozmawiać i doradzić swoim pacjentkom. Tytan 
pracy kochający swój zawód, doskonały specjalista pozostający 
przy tym skromnym człowiekiem. Dwukrotnie żonaty, z żoną 
Sylwią miał dwóch synów: Marcina i Bartosza, z drugą żoną Bo-
żeną – córkę Agnieszkę. Żaden z synów nie poszedł w ślady ojca 
– Marcin ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni (obecnie Aka-
demia Morska), Bartosz Politechnikę Gdańską. Agnieszka ukoń-
czyła farmację na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie 
obecnie pracuje nad doktoratem. Ryszard miał dwóch wnuków: 
Victora i Alexandra, synów Marcina. Victor jest siedmiokrotnym 
mistrzem Polski w kitesurfingu, zdobywającym laury także w pu-
charach świata i Europy. Alexander jest aktywnym sportowcem 
zajmującym się kulturystyką, z uprawnieniami trenerskimi.

Bożena Borsuk, żona 
Agnieszka Borsuk-De Moor, córka

VIII Memoriał Szachowy 
im. prof. Romana Bugalskiego
Ósma edycja turnieju szachowego poświęconego pamięci zna-
nego bydgoskiego lekarza i mikrobiologa, wielkiego pasjonata 
szachów prof. romana mariana Bugalskiego odbyła się w dniach 
14–15 kwietnia br. na starcie stanęło 51 uczestników, w tym 
14 juniorów, i niestety tylko niewielka grupa lekarzy: z białosto-
ckiej, bydgoskiej i mazowieckiej izby lekarskiej. 

Wszyscy uczestnicy rozegrali po siedem partii, a w klasyfikacji 
ogólnej po raz kolejny zwyciężył lekarz, tym razem kol. Jakub Jóźwi-
cki z naszej Izby, uzyskując 7 pkt, a więc wygrywając wszystkie partie. 
Na drugim miejscu uplasował się Jarosław Wiśniewski (prezes Kujaw-
sko-Pomorskiego Związku Szachowego) z NOK Nakło z 5,5 pkt. Za-
wodnicy, którzy zajęli kolejne miejsca, od trzeciego do ósmego, zdo-
byli po 5.0 pkt. Trzecie miejsce zajął Piotr Doliński z PKS Wiatrak, 
a następne: Mateusz Budnik z Bydgoszczy, Paweł Brzozowski także 
z Bydgoszczy, Andrzej Belka z Zakrzewa, Piotr Lech z Szubina i Kamil 
Ignacak z Bydgoszczy. 

Spośród lekarzy, poza zwycięzcą, najlepszy wynik osiągnął kol. 
Andrzej Kozłowski z Białegostoku – 16 miejsce z 4,0 pkt. W grupach 
wiekowych zwyciężyli: do lat 12 – Gracjan Bromirski (wśród chłop-
ców) z 4,5 pkt i Roksana Bromirska (wśród dziewcząt) z 2,5 pkt. Do 
lat 14 – Adrian Retz, uzyskując 3,5 pkt, i Ewelina Kot 3,0 pkt. Do lat 18 
– wymieniony już wyżej Paweł Brzozowski z 5,0 pkt.

O wysokim poziomie turnieju świadczy zdobycie przez 6 uczestni-
ków wyższych kategorii szachowych (po trzech II i III kategorii), przez 
13 klas sportowych i przez 5 pierwszych punktów FIDE (Międzynaro-
dowej Federacji Szachowej). 

Dzięki wysiłkom Komitetu Organizacyjnego, poza nagrodami pienięż-
nymi i rzeczowymi dla zwycięzców, wszyscy uczestnicy turnieju otrzyma-
li upominki, a juniorzy dodatkowo pamiątkowe medale. Puchar dla zwy-
cięzcy ufundował prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej dr Stanisław Prywiń-
ski, który wręczał nagrody i upominki wszystkim uczestnikom turnieju. 
Poza głównymi sponsorami (BIL i Collegium Medicum), wsparcia turnie-
jowi udzieliła Naczelna Izba Lekarska, europoseł p. Kosma Złotowski, 
poseł p. Bartosz Kownacki, wojewoda kujawsko-pomorski p. Mikołaj 
Bogdanowicz, radny bydgoski p. Stanisław Grodzicki, a partnerem tur-
nieju był Totalizator Sportowy. XXX turniej odbył się w przestronnych 
salach Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków – dzięki życzli-
wemu zaangażowaniu dyrektora p. Mirosława Chojeckiego

Cały turniej przebiegał w koleżeńskiej, wręcz przyjacielskiej atmo-
sferze, do czego wielce przyczynił się jego sędzia p. Mariusz Stoppel 
– sędzia klasy państwowej

Maciej Borowiecki
Przewodniczący Komisji Okręgowej



Nasz Lekarz specjalizuje się 
w kompleksowym prowadzeniu  
badań klinicznych, realizując 

projekty badawcze od I do IV fazy 
wszystkich specjalizacji medycznych.

Zapraszamy do nowej siedziby 
przy ul. Chodkiewicza 19c  

w budynku City Park.

Lekarzy zainteresowanych 
prowadzeniem badań klinicznych 

oraz udzielających konsultacji 
specjalistycznych  

zapraszamy do współpracy.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Dyrektor Ośrodka

NOWA SIEDZIBA
Budynek City Park
ul. Chodkiewicza 19c
85–065 Bydgoszcz

+48 (52) 3 215 916
+48 728 400 535
bydgoszcz@naszlekarz.com.pl
www.naszlekarz.com.pl

P r a c a
Poszukujemy ambitnych lekarzy dentystów 
chcących rozwijać się. Proponujemy no-
woczesny sprzęt, szkolenia, tylko prywat-
nych pacjentów, dobre warunki pracy. 
Kontakt: 696  233  028 lub prestige@klon-
ko-dent.com



NZOZ DOKTÓR w  Sępólnie Krajeńskim 
zatrudni lekarza do pracy w  POZ (lekarz 
medycyny rodzinnej, chorób wewnętrz-
nych, medycyny ogólnej). Oferujemy dobre 
warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, 
elastyczny czas pracy. Kontakt: 607 572 423.



Nowoczesna klinika w Bydgoszczy zatrud-
ni lekarzy dentystów. Zapewniamy no-
woczesny sprzęt – mikroskop, laser, pan-
tomograf – oraz elastyczne godziny pracy. 
Kontakt: praca@klinikadentalone.pl 
lub 604 349 019.



„Modrzew” sp. z o.o. Sanatorium Uzdrowi-
skowe w Inowrocławiu przy ulicy Wierzbiń-
skiego 50a zatrudni: lekarza specjalistę 
z zakresu balneologii i medycyny fizykal-
nej lub lekarza specjalistę w zakresie rehabi-
litacji medycznej. Oferty pisemne na adres 
Sanatorium, osobiście lub na adres e-mail 

sekretariat@modrzew.com.pl, bok@modrzew.
com.pl, tel. 52 3573084 w. 501, 535 355 220.



NZOZ Okole, Bydgoszcz Plac Chełmiński 5, 
zatrudni lekarza rodzinnego. Warunki pra-
cy i  płacy do uzgodnienia. Kontakt: tel. 
52  3214935 lub e-mail –  przychodniaoko-
le@scs.com.pl



 Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zatrudni 
od zaraz lekarza specjalistę położnictwa 
i ginekologii lub w trakcie rezydentury albo 
chcącego specjalizować się w tej dziedzinie 
medycyny. Kontakt: 943  726  715 lub ka-
dry@szpital.szczecinek.pl



Prężnie rozwijające się Centrum Medycz-
ne „Clinic Derm” w  Bydgoszczy, w  pełni 
wyposażone, nawiąże długotrwałą współ-
pracę z  lekarzami różnych specjaliza-
cji na atrakcyjnych warunkach finansowych 
(w szczególności w godzinach dopołudnio-
wych). Kontakt: Centrum Medyczne Clinic 
Derm ul. Łabiszyńska 2 (róg Szubińskiej), 
tel. 795095800.



Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskie-
go w Złotowie (woj. Wielkopolskie) zatrud-
ni lekarza systemu do pracy w sor i ze-
społach ratownictwa medycznego oraz 

pediatrę, ginekologa, internistę oraz 
lekarzy do niŚoz. Oferujemy atrakcyj-
ne warunki pracy i  płacy. Dysponujemy 
mieszkaniem na terenie Szpitala. Kon-
takt: 67 2632233 w. 482.



„Heliodent” – gabinet stomatologiczny, na 
terenie Bydgoszczy, poszukuje młodych, am-
bitnych lekarzy dentystów do pracy w no-
wocześnie wyposażonych, klimatyzowanych 
placówkach stomatologicznych. Bardzo duża 
baza pacjentów, głównie o profilu ortodon-
tycznym i protetycznym. Dodatkowo zakres 
swojej działalności rozszerzony został o za-
biegi z zakresu medycyny estetycznej. Kon-
takt: heliodentbydgoszcz@gmail.com lub 
500 305 243, 52 322 16 90.



CM Medicover nawiąże współpracę ze sto-
matologiem. Kontakt 601297146.



Prywatny gabinet stomatologiczny w Byd-
goszczy nawiąże współpracę z lekarzem 
dentystą. Kontakt: 501 405 645.



Klinika Stomatologii Estetycznej i Chirurgii 
ALFA-MED w Bydgoszczy poszukuje do współ-
pracy lekarza stomatologa pragnącego roz-
wijać swoje umiejętności zawodowe. Kontakt: 
marketing@alfa-med.pl lub 600 262 738.

absolwenci Wydziału Lekarskiego aMG rocznik 1978
Zjazd koleżeński z okazji 40-lecia uzyskania dyplomów odbędzie się w dniach 12–14.10.2018 w Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym 
w Debrzynie k.Kościerzyny. Opłatę zjazdową 500 zł od osoby prosimy wpłacać do 30.06.2018 r. na konto: Stanisław Plewako (administrator 
konta) 21 8162 0003 0019 3627 3000 0050. Dla wpłacających z zagranicy: iBan Pl 21 8162 0003 0019 3627 3000 0050 Bic: gBw 
cPl PP. Adres mailowy do kontaktów: zjazd.lekarzy.amg@gmail.com Elżbieta Pietkiewicz-Czaja



LUKSUSOWE MIESZKANIA
W SERCU BYDGOSZCZY

+48 536 776 677        67dworcowa.pl
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