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Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Współpracy Międzynarodowej w dniu 8 III 

2016 r 

 

 

Na wstępie przewodniczący komisji przeczytał sprawozdanie z poprzedniego 

posiedzenia, które przyjęto bez uwag. 

Przewodniczący Komisji przekazał informacje uzyskaną od prof. Krajewskiego, 

że w programie kongresu , obecnie jeszcze niedostępnym w Internecie, 

zaplanowano sesję historyczną. Pożądane są wystąpienia plakatowe. 

Poza tym odbędzie się sesja na temat łączności Samorządu z Polonia medyczną, 

podczas której wygłoszone będą trzy piętnastominutowe referaty 

reprezentantów NILu, Izby Warszawskiej (K. Schreyer)  i Polonii  Medycznej . W 

czasie tej sesji zaplanowano czas na dyskusję. Przewodniczący Komisji wyraził 

nadzieję, że w czasie tej sesji  będzie można przedstawić ideę ośrodka łączności 

z Medyczną Polonią Europejską przy Izbie warszawskiej.  

 Korzystając z obecności pana Pawła Jastrzębskiego, koordynatora Kongresu, 

członkowie komisji zadali wiele konkretnych pytań dotyczących organizacji tego 

przedsięwzięcia.  

Zwrócono uwagę na to, że cena 1000 zł za uczestnictwo ( do końca marca?) jest 

ceną zaporową dla kolegów z niektórych krajów postsowieckich, ale także dla 

wielu lekarzy polskich, szczególnie emerytów. Trzeba wziąć pod uwagę koszty 

podróży i zakwaterowania. Niektóre kontakty z kolegami z krajów ościennych ( 

np. Czechy) podobno wskazują, że z tego powodu nie przyjedzie wiele 

zainteresowanych osób. Nie uzyskano odpowiedzi na pytanie, co uzasadnia tak 

wysoką cenę przy dużej kwocie przeznaczonej na Kongres przez  Izbę 

Warszawską. Zebrani proszą o rozważenie obniżenia tej  ceny do przynajmniej 

700 zł ( stawka początkowa). 

Przewodniczący komisji przekazał zapewnienie Prezesa Sawoniego, że grupa 

młodych lekarzy będzie zwolniona z opłaty, pełniąc obowiązki przewodników i 

gospodarzy.  
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Zebrani postawili pytanie, co może być uznane za sukces Kongresu i Izby 

Warszawskiej? 

 Z dotychczasowych zgłoszeń wynika, że nie będzie nim liczba uczestników, 

czego przyczyną mogą być koszty i niedostatek informacji. 

Wartość merytoryczna Kongresu bardzo ważna, łącząca się z propagowaniem 

sukcesów Polaków na świecie, powinna przyczynić się do sukcesu, jednak nie 

powinna przesłaniać innych celów. 

Duże znaczenie ma Pokazanie Warszawy, ale obecnie lekarze z Unii Europejskiej 

i spoza Europy mają możliwość swobodnego poruszania się po świecie i 

odwiedzin Kraju, a więc przy organizacji Kongresu znaczenie zasadnicze 

powinno mieć spotkanie się w gronie lekarzy i  zacieśnienie kontaktów miedzy 

organizacjami polonijnymi.  Atmosfera poprzednich kongresów była tą 

wartością, która utrwaliła się najsilniej w pamięci uczestników,  w tym kilku 

członków Komisji Współpracy z Zagranicą. 

Zebrani wskazywali, że największe znaczenie Kongres ma dla Polonii z krajów 

postsowieckich, nie należących do Unii Europejskiej. Tym lekarzom należałoby 

przyjazd na kongres ułatwić, tak, jak to się działo prze kongresach poprzednich.  

Wydaje się, że lekarskie polonijne organizacje tych krajów ( Białoruś, Ukraina, 

Mołdawia, Gruzja), niektóre z wieloma ośrodkami (np. Ukraina), nie zostały 

oficjalnie powiadomione. Lekarze mają przyjechać z własnej inicjatywy na 

podstawie informacji z Internetu. Wyrażono obawę że ich obecność na 

Kongresie będzie niewielka.  

Naczelna Izba Lekarska, a konkretnie Ośrodek Współpracy z Polonią Medyczną 

posiada adresy tych organizacji. 

Zebrani członkowie komisji ( 17 osób) jednogłośnie zobowiązali 

przewodniczącego komisji o wystąpienie na Okręgowej Radzie Lekarskiej z 

wnioskiem o dofinansowanie przyjazdu lekarzy z państw postsowieckich, nie 

należących do Unii. Proponują przeznaczenie na ten cel orientacyjnej sumy 100 

tys. zł z kwoty wyasygnowanej przez NIL . Podkreślają, że jest to niezmiernie 

ważne w sytuacji, w której lekarzy ci nie mają pomocy ze strony Ministerstwa 

spraw Zagranicznych ( dawniej wspomagał ich Senat)  czy  Ministerstwa 

Zdrowia. 
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W następnej części spotkania koleżanki  Anna Oleksiak i Anna Śladowska zdały 

sprawozdanie z Konferencji i Warsztatów ekologicznych w Brukseli, w których 

uczestniczyły  w dniach 27 -28 I 2016r.Wystąpienie koleżanek, merytoryczne i 

ciekawe, przyjęte zostało z aplauzem przez zebranych. Dotyczyło  tematów i 

inicjatyw europejskich, z którymi powinno się zapoznać i ewentualnie 

uczestniczyć środowisko lekarskie .Sugerowano wystąpienie koleżanek na 

radzie okręgowej i opublikowanie ich wystąpienia w Pulsie.  

Kol Makuch podzielił się wrażeniami ze swego pobytu w Odessie, gdzie 

nawiązał kontakt z lekarzami polonijnymi, którzy utworzyli tam własne koło. 

Wspomniał, że lekarze, szczególnie młodzi  marzyliby o przyjeździe na Kongres 

Polonii nie mają jednak ku temu żadnych finansowych możliwości. Ich zarobki 

są drastycznie niskie i nie dotyczy ich podnoszona przez niektórych szara strefa 

pod postacią zwyczajowych, ogólnie przyjętych  datków od pacjentów .  

Podkreślił wielką gościnność Polonii w tym mieście.  

Ustalono, że następne zebranie odbędzie się 10 V 2016. 

W zebraniu uczestniczyli:  

K. Schreyer, K. Makuch, A. Misiak. R. Olszewski, J. Ostojska, D. Paluszek, E. 

Tarasiuk,  M. Wysocka –Bakowska, K. Cukier, A. Oleksiak, A. Śladowska, K. 

Sobociński, M. Łuba, M. Matuszewski, D. Pavlovschi, I. Pavlovschi 

Gość:  Paweł  Jastrzębski  

      Sprawozdanie sporządził  K. Schreyer 


