
lekarz dentysta

Beata Kaiser-Ziorkiewicz

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przełóści lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągniecia zawodowe

Aktywnoć 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 lekrzy

Ortodoncja, Stomatologia ogólna

1988

Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Zakład Ortodoncji; GUMED; Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski; Uniwersytet Gdański - zakład logopedii

(58) 6285151, 602316972

betair@wp.pl



lekarz dentysta

Sylwia Kowalczyk-Wójcik

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przełóści lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągniecia zawodowe

Aktywnoć 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 lekrzy

Stomatologia ogólna

1989

Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego - kadencja 6 (2009-11-28 -
2013-11-28),
Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego - kadencja 7 (2013-11-23 -
2017-11-23),
Wiceprzewodniczący OSL - kadencja 7 (2013-12-12 - 2017-11-23),
Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego - kadencja 5 (2005-10-22 -
2009-10-22),
Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - kadencja 5 (2005-10-22 - 2009-10-22),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 5 (2005-10-22 - 2009-10-22)

(58) 6868920, 601647371

sylwia@sword.pl

Kontynuacja pracy w sądzie lekarskim



lekarz dentysta

Celina Michalska-Ostrowska

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przełóści lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągniecia zawodowe

Aktywnoć 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 lekrzy

Stomatologia ogólna

1987

Prywatna praktyka lekarska

Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 7 (2013-11-23 - 2017-11-23),
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej - kadencja 7
(2013-11-23 - 2017-11-23)

ostrowskace@gmail.com

Kontynuacja pracy w biurze Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.



lekarz dentysta

Katarzyna Zakrzewska-Michna

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przełóści lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągniecia zawodowe

Aktywnoć 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 lekrzy

Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 7 (2013-11-23 - 2017-11-23)



lekarz dentysta

Maria Niwińska-Stucka

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przełóści lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągniecia zawodowe

Aktywnoć 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 lekrzy

1978



lekarz dentysta

Tomasz Melkowski

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przełóści lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągniecia zawodowe

Aktywnoć 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 lekrzy

Stomatologia ogólna

1994


