
Uroczysta Gala Polskiego Towarzystwa Lekarskiego  

na Zamku Królewskim w Warszawie 

 

W dniu 26 października 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 

uroczysta Gala Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria Medicinae pod Honorowym 

Patronatem Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Polskiej Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-

Duda. 

W uroczystości uczestniczyli wybitni przedstawiciele środowiska medycznego i 

artystycznego a wśród nich Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, przedstawiciele Samorządu 

Lekarskiego Prezes NIL Andrzej Matyja oraz Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady 

Lekarskiej Piotr Pawliszak  

W czasie uroczystości został odczytany przez Prezesa Polskiego Towarzystwa 

Lekarskiego Profesora Waldemara Kostewicza list gratulacyjny od Marszałka Senatu 

Stanisława Karczewskiego (treść listu poniżej) 



 

 

 



   

   

   

 

 

 

 

 



Protokół z Zebrania Plenarnego Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Lekarskiego , które odbyło się w dniu 

26 października 2018 roku w siedzibie ZG PTL w Warszawie 

 

Zebranie otworzył Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Profesor Waldemar 

Kostewicz  witając zebranych podziękował wszystkim za przybycie. Prezes poprosił 

o dyscyplinę czasową obrad z uwagi na napięty program , przerwę na lunch oraz późniejsze 

uroczystości na Zamku. 

 Na wstępie Prezes omówił w skrócie odbyte w czasie wakacji spotkania Prezydium 

oraz ilość wysłanych przez siebie w tym czasie maili ( 170). W tej sprawie głos zabrał 

Profesor Jurkiewicz , który stwierdził , że nie brał udziału w czasie wakacji w żadnym 

zebraniu , mówił również w imieniu Profesora Polańskiego . Poprosił aby dać szansę V-ce 

Prezesowi i Członkowi Prezydium na udział we wszystkich spotkaniach. Pani Doktor 

Krystyna Podgórska –Baraniecka wyjaśniła , że spotkania , które dotychczas się odbywały nie 

wymagały kworum , były to krótkie spotkania robocze .  

Prezes omawiając temat spotkań dodał , że odbył w ciągu roku około 40 spotkań 

w których musiał uczestniczyć. Ponadto Polskie Towarzystwo Lekarskie patronuje od lat 

Czwartkom Chirurgicznym , które prowadzi Profesor Kostewicz  a udział w nich bierze około 

200 studentów. Prezes w kilku słowach omówił niektóre ze spotkań . 

Profesor przypomniał zebranym o konieczności nadsyłania sprawozdań , informując 

jednocześnie, że na 35 istniejących oddziałów tylko 15 z nich nadesłało sprawozdanie 

z działalności za rok 2017. 

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Pani Dr Podgórska-Baraniecka zabrała 

głos w temacie nie płacenia składek przez Oddziały PTL, nadmieniła ,że ściągalność składek 

jest fatalna. Pani Skarbnik obliczyła , że gdyby każdy członek PTL płacił składki na konto 

wpływałoby około 500.000 zł rocznie .Pani Doktor wymieniła Oddziały , które regularnie 

płacą tj. Oddział PTL w Tarnowie , w Katowicach , w Rzeszowie , w Kole , w Lubinie . 

Równocześnie Pani Skarbnik  skierowała ponowną prośbę o regularne płacenie składek. Dr 

Marian Baraniecki zauważył , że niektóre naprawdę duże Oddziały PTL w ogóle nie płacą 

składek. 

Pan Doktor Andrzej Ignaciuk – Wiceprezes ZG PTL zwrócił uwagę , że należałoby 

wspomnieć o Polskim Towarzystwie Medycyny Estetycznej , które płaci regularnie 

największe składki. Pan Profesor Jerzy Jurkiewicz powiedział że ściągalność składek w czasie 

ostatnich 10 lat spadła o połowę . Trudno znaleźć rozwiązanie tego problemu, który może  

doprowadzić z dnia na dzień do upadku Towarzystw Naukowych w Polsce . Profesor dodał , 

że podstawowym zadaniem w tej chwili jest szukanie możliwości finansowania naszych 

Stowarzyszeń w przeciwnym wypadku wszyscy się rozstaniemy z braku środków. Sekretarz 

Towarzystwa  Pan Doktor Marian Baraniecki zaproponował konsultacje z dr Sydorem z 

Tarnowa dotyczące sposobu na skuteczniejszą ściągalność składek. Pan Doktor Sydor  

podkreślił, że działa głównie ze składek ponieważ nie ma żadnej działalności gospodarczej, 



zebrania w Tarnowie są organizowane przy pomocy sponsorów . Pan Doktor Ignaciuk dodał, 

że w Towarzystwie Medycyny Estetycznej jest 1700 członków a składki płaci tylko połowa z 

nich. Wiceprezes zasugerował aby próbować wszelkich sposobów wyegzekwowania płatności 

składek oraz skutecznego poszukiwania sponsorów.  

Skarbnik – Pani Dr Podgórska- Baraniecka zwróciła uwagę, że członkowie 

Towarzystwa Medycyny Estetycznej są zachęcani do płacenia składek np. poprzez obniżenie 

o połowę opłaty za uczestnictwo w Kongresie wobec tego Pan Dr Ignaciuk ma łatwiejsze pole 

do działania .Pani Doktor ponownie zaapelowała do wszystkich zebranych o umieszczanie na 

naszej stronie internetowej różnego typu informacji o działalności w Oddziałów czy Kół PTL. 

Prezes na tym zakończył temat opłat i składek . Prezes Honorowy poprosił o głos w temacie 

wyjazdu delegacji PTL do Kiszyniowa , na temat składek oraz 3 rocznicy działania tego 

Zarządu. 

Prezes odczytał następnie listę osób , które poprosiły o usprawiedliwienie ich 

nieobecności oraz wyjaśnił zebranym ponownie ,że obecnie działająca nasza strona 

internetowa jest obsługiwana przez firmę  i stronę Medserwis  gdzie poza umieszczanymi 

przez nas informacjami jest także wiele wiadomości ze świata medycyny. Prezes zachęcał 

również do odwiedzania strony i przesyłania do nas różnych informacji , które moglibyśmy 

upublicznić na naszej stronie w szerszym zakresie . Prezes poprosił o zabranie głosu Doktora 

Ignaciuka. Wiceprezes poinformował o nowej idei dotyczącej zmiany siedziby szkoły 

Medycyny Estetycznej jeżeli chodzi o odbywanie zajęć praktycznych , zajęcia teoretyczne 

miałyby pozostać w starych strukturach tzn. w wynajmowanych pomieszczeniach na ulicy 

Wilczej oraz w naszej siedzibie w Alejach Ujazdowskich . Sprawa jest aktualnie w toku 

załatwiania stosownych pozwoleń .Nowa siedziba znajduje się w Alei Róż. Biorąc pod uwagę 

iż część obecnych naszych pomieszczeń gdzie jest zarejestrowana Lecznica Konsylium jest 

nam obecnie niepotrzebna gdyż jest niefunkcjonalna , niepraktyczna i kosztowna w związku z 

tym Wiceprezes zaproponował Prezesowi aby zwrócić się do wynajmujących nam tę 

przestrzeń z propozycją oddania niepotrzebnej części lokalu, zostawiając część frontową .Pani 

Doktor Podgórska- Baraniecka dodała ,że ponieważ Szkoła Medycyny Estetycznej jest naszą 

jednostką to wszystkie zmiany powinniśmy mieć zgłoszone pisemnie.  

Prezes Kostewicz poprosił o zabranie głosu Pana Doktora Janusza Czarneckiego 

z Torunia. Pan Doktor omówił krótko temat możliwości powołania szkoły podyplomowej 

PTL. Celem tej szkoły byłoby podnoszenie poziomu naukowego oraz kwalifikacji lekarzy , 

podniesienie prestiżu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, pozyskanie dodatkowych 

funduszy dla Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pan Doktor Czarnecki 

odbył rozmowę z Prezesem Firmy z Łodzi, która podjęłaby się na zasadzie przetargu zgodnie 

z procedurami powołania szkoły podyplomowej. Szkolenia odbywałyby się dla lekarzy 

bezpłatnie w dużych miastach ośrodkach nieakademickich w terminie od października do 

czerwca co 2 lub 3 miesiące w których musiałoby uczestniczyć min. 150 osób. Doktor 

poinformował również że niedawno słuchał wykładu Pani Profesor Marianny Bąk 

z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , w rozmowie wspomniał o ewentualnej Szkole 

Podyplomowej PTL a Pani Profesor wyraziła wstępnie ochotę wzięcia udziału w tej szkole 

nie tylko w sensie indywidualnym ale być może objęcia jakiejś funkcji. Finansowanie szkoły 

podyplomowej odbywałoby się poprzez miejscowych sponsorów, firmy farmaceutyczne 



i instytucje regionalne. Pan Doktor opowiedział o obecnie działających szkołach i 

organizowanych sympozjach między innymi o szkole przy Polskim Towarzystwie 

Pediatrycznym. Na koniec swojego wystąpienia Pan Doktor Janusz Czarnecki stwierdził , że 

aby nasze towarzystwo było silne i prężnie działające każdy z członków Zarządu Głównego 

powinien wnieść swoją koncepcję rozwoju naszego towarzystwa. Pan Doktor uważa również , 

że koncepcja działająca przeciwko powołaniu szkoły podyplomowej PTL-u jest koncepcją 

przeciwko statutowi naszego Towarzystwa. 

Prezes poprosił zebranych o zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania 

plenarnego, które odbyło się w dniu 25 maja 2018 roku w Towarzystwie Lekarskim 

Warszawskim w Warszawie. Prezes również podziękował członkom Zarządu Głównego PTL 

za sprawne podpisanie dokumentów finansowych za rok 2017. Następnie Pan Profesor 

Kostewicz nawiązując do naszej uroczystości na zamku przypomniał , że patronatem objęła 

naszą Glorię Małżonka Prezydenta , jednak w związku z licznymi zajęciami w tym dniu nie 

będzie mogła zaszczycić nas swoją obecnością na Gali PTL. 

Profesor Waldemar Kostewicz przedstawił następnie proponowaną listę odznaczeń do 

zatwierdzenia przez zgromadzonych. 

BENE MERITUS 

1. Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti -Aging PTL  

2. Dr Boris Duda – Mołdawia 

3. Dr Stanisław Pius – wniosek Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego 

4. Dr Alicja Bawor – wniosek Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego 

5. Dr n. med. Kazimierz Koziołkiewicz – wniosek Bydgoskiego Towarzystwa 

Lekarskiego  

6. Dr Bernadetta Ostręga-Dudek – wniosek Oddziału PTL w Tarnowie 

7. Dr Krzysztof Rembiasz – wniosek Oddziału PTL w Tarnowie 

 

ZASŁUŻONEMU - POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE  

1. Dr Barbarosz Inna – Mołdawia  

2. Dr Mowila Swietlana – Mołdawia  

3. Dr Rotaru Adrian – Mołdawia 

4. Dr Lupaszko –Murachowska Wiera – Mołdawia  

5. Dr Augustyn Zagurski – Mołdawia 

6. Dr Baraniecki Wiktor – Mołdawia  

7. Dr Ryszard Golański –Redaktor Naczelny Gazety Lekarskiej  

8. Prof. Arkadiusz  Jawień –wniosek Bydgoskiego Towarzystwo Lekarskie 

9. Dr Halina –Kalejta-Petrykowska – wniosek Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego  

10. Dr . med. Hanna Styczyńska – wniosek Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego  

11. Dr Ryszard Beczkiewicz – wniosek Oddziału PTL w Tarnowie 

12. Dr Zbigniew Cholewa – wniosek Oddziału PTL w Tarnowie  

13. Dr Andrzej Cyrkowicz – wniosek Oddziału PTL w Tarnowie  



14. Dr Patrycja Kosińska – wniosek Oddziału PTL w Tarnowie 

 

MEDICUS PERFECTUS 

1. Prof. dr hab. med. Eugeniusz Murawski – wniosek Prezesa Honorowego 

Prezes poprosił zebranych o przyjęcie poprzez głosowanie kandydatur do odznaczeń które 

przyjęto przez aklamację. 

Po głosowaniu rozpoczęto dyskusję na temat zatwierdzania przez Plenum przyznanych 

przez Kapitułę Medali Gloria Medicinae oraz o trybie i sposobie zatwierdzania odznaczeń 

PTL. Profesor Jerzy Jurkiewicz zaproponował zakończenie dyskusji ze względu na niebawem 

rozpoczynającą się uroczystość na Zamku. Profesor zaproponował również  szczegółowe 

omówienie spornych kwestii na wiosennym Plenum PTL. 

Prezes przeszedł do omówienia wyjazdu członków Polskiego Towarzystwa 

Lekarskiego do Mołdawii i udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. „Nowości 

w medycynie” z okazji Jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji 

Medycznych w Mołdawii, w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Uroczystości w Kiszyniowie w Republice Mołdawii odbywały się w dniach 5-7 października 

2018 r. Grupa z Polski liczyła prawie 60 osób , Polskie Towarzystwo Lekarskie 

reprezentowali między innymi, Profesor Jerzy Jurkiewicz , Doktor Krystyna Podgórska-

Baraniecka, Doktor Marian Baraniecki, Prezes PTL Profesor Waldemar Kostewicz oraz 

przedstawiciele Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. W spotkaniu tym uczestniczył 

również Prezes Honorowy Profesor Jerzy Woy-Wojciechowski. Prezes PTL krótko 

przedstawił tematy wykładów , uroczystość w operze oraz wręczanie przez przedstawicieli 

PTL odznaczeń lekarzom z Mołdawii. Pani doktor z Sali zadała pytanie dlaczego wszyscy 

członkowie Zarządu Głównego nie zostali poinformowani o wyjeździe skoro Pan Prezes 

Duda z Mołdawii zapraszał na uroczystość cały Zarząd. Odpowiedziała na zarzut Pani Doktor 

Podgórska- Baraniecka oraz Prezes PTL  informując , że na naszej stronie internetowej 

zamieszczona była dokładna informacja na temat wyjazdu. 

Głos zabrał następnie Prezes Honorowy PTL wyliczając sprawy, które załatwione 

zostały dzięki jego inicjatywie  i tak : wykonanie Medalu Gloria Medicinae , wydrukowanie 

dyplomów do odznaczeń PTL , coroczne wydawanie Kalendarza Lekarza ( środki przekazane 

przez Fundację Potockiego ) oraz wiele innych inicjatyw na rzecz i dobro Towarzystwa. 

Profesor w swoim wystąpieniu zgłosił wiele krytycznych uwag dotyczących nieobiektywnej 

oceny Jego charytatywnej pracy. Profesor Jerzy Woy-Wojciechowski nadmienił również , że 

to Profesor zdobywa finanse dla naszego Towarzystwa oraz dodał, że właśnie z własnych 

środków zakupił Togi w ilości 14 sztuk dla osób honorowanych oraz kapituły .Po wystąpieniu 

Prezesa Honorowego Prezes PTL Profesor Waldemar Kostewicz odniósł się w kilku słowach , 

wyjaśniając , że z pracy na rzecz Towarzystwa rozliczane jest Prezydium ZGPTL a nie Prezes 

Honorowy . 

Głos zabrał Doktor Adam Wiernikowski z Krakowa  twierdząc , że nie dotarły do 

Krakowa żadne negatywne głosy wręcz przeciwnie . Doktor przekazał pełne uznanie dla 

zasług Profesora Jerzego Woy-Wojciechowskiego. W dalszej części swojej wypowiedzi 



Doktor poinformował o powstaniu nowego Koła w Jarosławiu przy Towarzystwie Lekarskim 

Krakowskim. 

 Pani Doktor Krystyna Podgórska –Baraniecka powiedziała natomiast o nieocenionej 

roli Profesora Jerzego Woy-Wojciechowskiego jeżeli chodzi o pozyskiwanie finansów dla 

naszego Towarzystwa. Pani Doktor  dodała również ,że jeżeli Prezes Honorowy się 

z czymkolwiek zwróci to wszystko jest załatwiane bez niechęci i złej woli. Pani Doktor 

zaproponowała aby razem iść dalej do przodu. 

Głos z Sali zaproponował aby nie rozsyłać żadnych zaproszeń czy informacji drogą 

pocztową , gdyż jest to archaizm i szkoda środków przeznaczanych na znaczki , a wszystkie 

informacje należałoby w dzisiejszych czasach wysyłać już tylko mailowo. Pan Doktor 

zaproponował również aby wszelkie głosowania odbywały się drogą mailową. W tej sprawie 

Doktor Sydor zaznaczył jednak , że nie wszyscy się posługują mailami. Pani Doktor 

Zawadowicz poprosiła aby wszystkich członków Prezydium powiadamiać mailowo 

o zebraniach nawet gdy nie trzeba przyjeżdżać aby orientować się w pracach Prezydium. 

Prezes Profesor Waldemar Kostewicz podziękował zebranym za przybycie , zaprosił 

na lunch oraz o godzinie 14.00 na uroczystość Gloria Medicinae na Zamek Królewski 

w Warszawie. 

 

Protokół sporządziła na podstawie nagrania  

Iwona Celińska  

 

 

 

 


