
S P R A W O Z D A N I E 
 

z  działalności KOMISJI ds. EMERYTÓW i RENCISTÓW  

w VIII kadencji 

Komisja  działała w następującym składzie : 

Domagalski Sławomir, Dzieciuchowicz Stanisław [przewodniczący],  

Furmaniuk Janusz, Furmaniuk Marian, Kasior Łucja [wiceprzewodniczaca] 

,Korytowska-Mikusińska Danuta , Kwiecińska-Koźmińska Teresa, Ławniczak 

Małgorzata [z-ca sekretarza], Mrozińska-Raś Iwona, Obrębowski Andrzej, 

Papierz Halina, Pobojewski Mirosław, Prendka Urszula, Schneider Emilia , 

Serafinowska-Kiełczewska Anna, Smulko-Rytylewska Małgorzata, Sobisz 

Stanisław   [sekretarz], Świerczyńska-Soboń Stefania, Tarajkowska Anna 

[wiceprzewodniczaca] , Tuszyński Krzysztof, Zaniewska-Gawrońska Bogumiła, 

Zarębska Maria.  W okresie sprawozdawczym zmarli bardzo aktywni 

członkowie  Wanda Kowalewska-Piątek, Małgorzata Ławniczak i Krzysztof 

Tuszyński.                                                                                               

Przed pandemią zebrania Komisji czy Prezydium Komisji odbywały się 

co miesiąc z przerwą w okresie lipiec - sierpień. W okresie pandemii, w latach 

2020 i 2021 były tylko po dwa zebrania i to w celu podjęcia uchwał 

finansowych.  

Kontynuowano uhonorowywanie nestorów WIL zaczynających 90-ty rok 

życia  przekazując im listy z gratulacjami i życzeniami oraz    gratyfikacje 

finansowe. Większości nestorom przekazano życzenia  i gratyfikacje na 

Okręgowych  Zjazdach Lekarzy WIL czy na spotkaniach w Delegaturach.  

Wręczanie listów z gratulacjami i życzeniami oraz gratyfikacji przewlekle 

chorym nestorom dokonywali w ich mieszkaniach członkowie Komisji. Często 

w tych spotkaniach uczestniczył    Prezes ORL. W okresie pandemii nestorom 

przekazywano życzenia  i gratyfikacje finansowe [po 2000 zł]  wykorzystując 



tradycyjną  korespondencję oraz  przelewy bankowe lub przekazy pocztowe.      

Z każdym z uhonorowanych przeprowadzono okolicznościową rozmowę 

     Zorganizowano   szereg spotkań integracyjnych dla lekarzy emerytów i  
rencistów w powiatach dawnego województwa poznańskiego i wspierano  
organizacyjnie  i  finansowo takie spotkania  w Delegaturach WIL.                    
 W Delegaturze Pilskiej  sfinansowano  zakup  odznak „Złotego   Eskulapa”.   

  Pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie planowanych spotkań  
integracyjnych. Zorganizowano   tylko część z zaplanowanych spotkań  
integracyjnych dla lekarzy emerytów i rencistów. 

W latach 2020 i 2021emerytom i rencistom przesłano kartki z życzeniami  
z okazji Świąt Wielkanocnych i  Bożego Narodzenia. Kartki zostały  
opracowane przy współpracy  z Ośrodkiem Komunikacji Medialnej WIL.                                                                

Przed pandemią zorganizowano kilkanaście  wycieczek jednodniowych.  

          W latach 2018 i 2019 w siedzibie WIL organizowano uroczyste spotkanie 

dla seniorów z okazji  60-lecia uzyskania  dyplomu.                        

Przez cały okres sprawozdawczy kontynuowano organizowanie udzielania 

indywidualnych konsultacji specjalistycznych naszym seniorom. 
 

 

Sekretarz Komisji    Przewodniczący Komisji 

Stanisław Sobisz    Stanisław Dzieciuchowicz 

    
 


