
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Integracji, Sportu i 
Wizerunku Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za rok 2022 

Zmiany strukturalne: 

• wybory na zastępców, sekretarza 

• uchwalenie nowego regulaminu funkcjonowania komisji 

Zorganizowane wydarzenia: 

• wydarzenie dla rodziców i dzieci lekarzy – „Powitanie Lata” 

• spływ kajakowy zakończony ogniskiem 

• spotkania planszówkowe 

• joga dla lekarek 

• turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski Carcassonne. 

Współ-/organizacja wydarzeń sportowych 

• IV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Rajdach na Orientację 2022 

• XIX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Maratonie w Poznaniu 

• XXIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Półmaratonie w Gnieźnie 

• XVII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu 

• XXVII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce Halowej. 

Rozpoczęcie programu tworzenia sekcji sportowo-integracyjnych – 
sekcja strzelecka jako projekt pilotażowy 

Jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez Komisję był projekt organizacji 
treningów strzelectwa sportowego w strzelaniu statycznym i dynamicznym. Projekt ten 
przyczynił się do rozwinięcia umiejętności strzeleckich wśród lekarzy i udzielenia 
wsparcia w przynależności do klubu sportowego oraz uzyskaniu licencji zawodniczej. 
  



Przyznane nagrody 

W 2022 roku przyznaliśmy nagrodę sportowca roku prof. Tomaszowi Kościńskiemu, 
uwzględniając całokształt kariery sportowej przejawiający się wieloletnim udziałem w 
mistrzostwach lekarzy na dystansach 15km, półmaratonach i maratonach. 

Opracowanie wytycznych i planów przyszły rok 

Pozytywny odbiór wydarzeń organizowanych przez komisję, uporządkowanie spraw 
formalnych i osobowych pozwoliły ustalić wstępny plan działania na rok 2023: 

• kontynuacja programu organizacji turniejów gier planszowych oraz kręgli 
fińskich 

• ponowna organizacja dnia dziecka 

• realizacja projektu spotkań grupy Balinta dla lekarzy 

• wyjazdy narciarskie, tenisowe, górskie i kajakowe 

• dalsze rozwinięcie treningów strzeleckich – Projekt Lekarskiej Sekcji Strzeleckiej, 
reprezentowanie WIL na zawodach strzeleckich w Polsce i za granicą 

• stworzenie nowych sekcji sportowych 

• organizacja treningów doskonalenia jazdy. 

Współpraca z ZKM oraz Rzecznikiem Prasowym 

W ramach zadań wizerunkowych plan na 2023 rok obejmuje nadzór nad procesem 
odświeżenia strony internetowej WIL i innych obszarów medialnych. Zaobserwowano 
także potrzebę przeprowadzenie szkoleń z zakresu prezencji medialnej dla członków 
WIL.  


