
lekarz

Maria Przybysz

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Dermatologia i wenerologia

1987

(58) 6259526, 501867700



lekarz

Andrzej Małek

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Anestezjologia i intensywna terapia, Anestezjologia i reanimacja

1981

Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - kadencja 2 (1993-10-23 - 1997-10-24),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 2 (1993-10-23 - 1997-10-24)

andmal@op.pl



lekarz

Małgorzata Adamczewska

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Anestezjologia i intensywna terapia

1990

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp z o.o., ul. Jagalskiego 1084-200
Wejherowo

600912516

adamczewski.k@wp.pl



lekarz

Ilona Olszaniec-Kozakiewicz

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Ortopedia i traumatologia

1990



lekarz

Krzysztof Gawrych

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Medycyna ratunkowa

1999

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp z o.o., ul. Jagalskiego 1084-200
Wejherowo

mk.gaw@interia.pl



lekarz

Roman Budziński

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Chirurgia ogólna

1987

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej - kadencja 6 (2009-11-28 - 2013-11-28),
Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - kadencja 6 (2009-11-28 - 2013-11-28),
Członek Naczelnej Rady Lekarskiej - kadencja 6 ( - ),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 7 (2013-11-23 - 2017-11-23),
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej - kadencja 7 (2013-11-23 - 2017-11-23),
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - kadencja 6 (2009-11-28 - 2013-11-28),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 6 (2009-11-28 - 2013-11-28),
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej - kadencja 5
(2005-10-22 - 2009-10-22),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 5 (2005-10-22 - 2009-10-22),
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej - kadencja 4
(2001-10-13 - 2005-10-21),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 4 (2001-10-13 - 2005-10-21),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 3 (1997-10-25 - 2001-10-12)



lekarz

Robert Kalita

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Ortopedia i traumatologia

1992



lekarz

Kamila Karol-Sacher

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Choroby wewnętrzne

2007

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp z o.o., ul. Jagalskiego 1084-200
Wejherowo



lekarz

Michał Orłowski

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Chirurgia ogólna

1995

micor@wp.pl



lekarz

Przemysław Rzepecki

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Urologia

2008

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp z o.o., ul. Jagalskiego 1084-200
Wejherowo

przepecki@gmail.com



lekarz

Damian Czatrowski

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Medycyna ratunkowa

2003

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp z o.o., ul. Jagalskiego 1084-200
Wejherowo


