
                                                 S P R A W O Z D A N I E 
z  działalności KOMISJI ds. EMERYTÓW i RENCISTÓW ORL  WIL za rok 2022. 

           Komisja  działała w następującym składzie:  

Błoj-Kowalska   Elżbieta,   Buszkiewicz   Kamila,  Dzieciuchowicz   Stanisław-

przewodniczący, Furmaniuk Marian, Horoszkiewicz  Krystyna, Hryniewiecki 

Tomasz,  Kasior  Łucja,   Kinastowska  Iwona,  Kwiecińska Koźmińska Teresa, 

Łabędzka-Gardy     Maria  –  wiceprzewodnicząca,   Mrozińska-Raś    Iwona, 

Obrębowski Andrzej, Papierz Halina, Plewa Beata, Schneider Emilia, Smulko-

Rytelewska  Małgorzata,  Sobisz  Stanisław - sekretarz,  Świerczyńska-Soboń 

Stefania, Tarajkowska,  Anna Zielnica Maria. 

Z uwagi epidemię działalność Komisji była  ograniczona.                                                                                       
Komisja    odbyła  dwa  posiedzenie [jedno posiedzenie było wspólne z Komisją  
Etyki],  a   Prezydium  Komisji  zebrało  się  5  razy.   Na posiedzenia zapraszane 
były nestorki dające w uprzednich kadencjach: Korytowska-Mikusińska Danuta i  
Zaniewska-Gawrońska  Bogumiła. 

    Budżet  komisji  został zmieniony uchwałą ORL 170/2022/IX  i  wynosił  w 
wydatkach bieżących 79.000.zł  [wykonanie w 98 %] , a  w darowiznach 
[gratyfikacjach] na rzecz nestorów 111.000.zł [wykonanie 70 %]  przy łącznej 
sumie 190.000.zł [wykonanie 82 %]. Niskie wykonanie darowizn było 
spowodowane tym, że część  nestorów   zrezygnowała  z   podjęcia  darowizn,  a  
z  niektórymi  nie  udało  się       nawiązać kontaktu [m.in. odeszli   z przyczyn 
naturalnych]. 

   Kontynuowano uhonorowywanie nestorów WIL zaczynających  90-ty rok     
życia i z okazji 100-lecia urodzin. Nestorom przekazywano życzenia i gratyfikacje 
finansowe [po 2000 zł].  Nestorów,  którzy  wyrazili  chęć przybycia  do budynku 
WIL gościł Prezes ORL w obecności członków Komisji.    
  Na  tych  spotkaniach  często  nestorom  towarzyszyły ich rodziny. Wielu  
nestorom  przekazywanie  listów  z  gratulacjami  i  życzeniami oraz  gratyfikacji 
dokonywano w ich mieszkaniach lub wykorzystując tradycyjną korespondencję z   
przelewami   bankowymi  czy  przekazami pocztowymi dla przekazania 
gratyfikacji. Z  każdym  korespondencyjnie uhonorowanym nestorem  
przeprowadzono kilka okolicznościowych rozmowów.  

Zorganizowano  szereg  spotkań  integracyjnych  dla lekarzy  emerytów i 
rencistów  zamieszkałych   w Poznaniu  i  w powiatach dawnego województwa 



poznańskiego. W ramach tych spotkań było  spotkanie z członkami 
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Medycznego. Spotkanie to  
połączono z   możliwością zbadania słuchu i  wykładem o zaburzeniu słuchu ze 
zwróceniem uwagi na korzyści wczesnego stosowania aparatów słuchowych.  

       Udzielono  pomocy  finansowej  na  zorganizowanie  spotkań integracyjnych  
w  Delegaturach WIL.  W  Delegaturze  Pilskiej  sfinansowano  zakup  odznak 
„Złotego   Eskulapa”. 

Seniorom przesłano kartki z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych  i 
Bożego  Narodzenia.  Przy  tych   ostatnich   życzeniach   wykorzystano  prace       
dr Ryszarda Krawca. Kartki zostały opracowane przy współpracy z Ośrodkiem 
Komunikacji Medialnej WIL.                                                                                          
 W   ramach   AKCJI  SENIOR  kontynuowano  organizowanie  udzielania  
indywidualnych konsultacji specjalistycznych naszym seniorom.                   

        

  Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 

   Stanisław Sobisz    Stanisław Dzieciuchowicz           

 
 

 

 

 


