
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Współpracy z Zagranicą   

w dniu 10 V 2016 r. 

Na wstępie gość Komisji, Prezes ORL w Warszawie Andrzej Sawoni omówił 

przygotowania do Kongresu Polonii Medycznej. Podkreślił wartość programu 

naukowego,  omówił oprawę artystyczną ( chóry akademii medycznych)  

i związane z tym koszty. Wyjaśnił, że w wyniku sponsoringu koledzy ze 

Wschodu będą mieli pokrytą opłatę zjazdową i prawdopodobnie jeszcze 

uzyskają pomoc finansowa o nieznanej jeszcze wysokości.  Goście honorowi,  

ok. 20 osób, w tym niektórzy przedstawiciele Polonii z listy sporządzonej przez 

Bronisławę Siwicką, uzyskają pełne pokrycie kosztów i  bezpłatne 

zakwaterowanie w hotelu sejmowym w wyniku sponsoringu Senatu, o czym 

zapewnił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. 20 tys. zł zadeklarowała 

Infarma, 10 000 zł PTG i 5 tys. $ Polonia w Chicago.  Kol. Andrzej Sawoni jeszcze 

raz poruszył sprawę przekształcenia Komisji Współpracy Międzynarodowej  

w Centrum Współpracy Międzynarodowej. Centrum to, działające pod 

auspicjami Forum Polonijnych Organizacji Medycznych, zajmowałoby się 

ułatwianiem kontaktów między lekarzami polonijnymi, stanowiło bazę dla 

spotkań  i posiadało wydzielony ośrodek kontaktów z Polonią Medyczną. 

Powstanie centrum sprzyja lepsza sytuacja finansowa Izby Warszawskiej,  

a ponadto obecność dużej grupy osób dysponujących odpowiednimi 

kwalifikacjami (np. językowymi). Zapewnił, że idea centrum  spotkała się  

z przychylnym przyjęciem przez prezesa NILu.  Decyzje powinny zapaść na 

Kongresie Polonii po dyskusji z uczestnikami. 

Kol. Schreyer przedstawił uzyskane listy lekarzy polonijnych (sporządzone przez 

B. Siwicką) którzy uzyskają refundację opłaty zjazdowej (ok 60 osób) i osób ze 

Wschodu, które trzymają  całkowite pokrycie kosztów (20 osób). 

Wysunął propozycję, aby jednym z pierwszych działań Centrum (jeśli 

Powstanie) było zorganizowanie międzynarodowego spotkania (konferencji) na 

temat „Współczesne problemy samorządności lekarskiej”. 

Omawiając pokrótce działalność między posiedzeniami,  K. Schreyer powiedział 

zwięźle o spotkaniu z Prof. Rudnickim, Krajewskim i Sawonim, w którym brał 

udział, dotyczącym między innymi Sesji o historii i przyszłości kontaktów  

z Polonią na wschodzie. Zapadła wówczas decyzja by w swym wystąpieniu kol. 



Schreyer pokazał kontakty innych poza warszawską izb lekarskich. W tym celu 

wysłano  listy do wszystkich izb z prośba o informację na temat tego typu 

działań. Odpowiedziały tylko niektóre. 

Na koniec przewodniczący odczytał sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia, 

które przyjęto bez uwag. 

Ze względu na zbliżające się wakacje zebrani ustalili że następne spotkanie 

komisji odbędzie się nie jak dotychczas za 2 miesiące lecz 21 czerwca. 

 

 W zebraniu uczestniczyli: 

K .Schreyer – przewodniczący 

K. Makuch – wiceprzewodniczący 

K. Cukier, K. Filipiak, L. Huzior, M. Matuszewski, A. Misiak,  

R. Olszewski, J. Ostojska, D. Paluszek, T. Pawlikowski,  

E. Tarasiuk 

Goście: 
Prezes ORL  A. Sawoni  
Michaił Bożadze 
 

Sprawozdanie sporządził K. Schreyer 


