
Uchwała Nr XXXVIII/   /14 
Rady Miasta Gdyni 

z 15 stycznia 2014 roku 
 
 
 
nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 

DLA GDYNI” – Medal Nr 53 
 
 
Działając na podstawie § 11 Statutu Miasta Gdyni (MRMG Nr 27/04, poz. 223), Rada Miasta Gdyni uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
 
Nadaje się Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 53 – pani ElŜbiecie Kruszewskiej. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 



UZASADNIENIE 
 

 
ElŜbieta Kruszewska dyplom lekarza medycyny otrzymała w roku 1986. Pracę zawodową 
rozpoczęła w Akademii Medycznej w Gdańsku, w Klinice Onkologii i Radioterapii. I-szy 
stopień specjalizacji z zakresu onkologii otrzymała w 1990 r 
Pracę lekarza onkologa kontynuowała od 1990 roku w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, 
przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej, początkowo jako lekarz onkolog w 
oddziale radioterapii, potem specjalista II- go stopnia, a następnie od roku 1999 pełniła 
funkcję ordynatora tegoŜ oddziału.  
W roku 2003 ówczesna dyrektor Szpitala Pani Irena Erecińska-Siwy, dostrzegając zdolności 
organizacyjne ElŜbiety Kruszewskiej i wysoko oceniając Jej wizje rozwoju onkologii w 
Gdyni oraz zaangaŜowanie w ich realizację powierzyła Jej stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa, które ElŜbieta Kruszewska pełni do dnia dzisiejszego, obecnie jako z-ca dyrektora 
ds. medycznych. 
Rok 2003 był rokiem znamiennym dla dalszego funkcjonowania Szpitala, bowiem w tym 
roku decyzją zarządu Szpitala, który juŜ wówczas współtworzyła ElŜbieta Kruszewska, 
nastąpiła reorganizacja całego lecznictwa onkologicznego i rozpoczął się nowy rozdział w 
historii tej placówki,. Na bazie oddziałów, zakładów i poradni utworzono Ośrodek Onkologii, 
skupiający i koordynujący pracę wszystkich jednostek organizacyjnych o profilu 
onkologicznym.  
Zaczęło się od trudnych rozmów z Marszałkiem Janem Kozłowskim i ówczesnym 
Wicemarszałkiem ,,od zdrowia” Bogdanem Borusewiczem. Argumenty przedstawione przez 
zarząd Szpitala przewaŜyły i Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na budowę nowego 
Zakładu Teleradioterapii z ultranowoczesnymi bunkrami wykładając na ten cel 9,5 mln. 500 
tys. zł. wyłoŜyło miasto Gdynia. 
Sukces medyczny władz samorządowych, zarządu Szpitala i jego pracowników oraz 
wszystkich organizacji i ludzi składający się na powstanie Gdyńskiego Centrum Onkologii w 
jego obecnym kształcie jest zatem zarazem sukcesem Pani ElŜbiety Kruszewskiej i 
zwieńczeniem jej wieloletniej pracy, pełnej zaangaŜowania w realizację tego ogromnego 
przedsięwzięcia.  
Od samego początku: t.j. od tworzenia planów, aŜ po ich wypełnienie, z wielkim oddaniem 
poświęcała swój czas na tworzenie nowych struktur, zabiegała o środki finansowe na 
wyposaŜenie oddziałów i zakładów w najnowocześniejszą aparaturę. 
Z Jej inicjatywy i w wyniku Jej działań Szpital brał udział w konkursach organizowanych 
przez Ministra Zdrowia: od roku 2006 do 2013 udało się wygrać w konkursach Narodowego 
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych ok. 60 mln. zł. na sprzęt do radioterapii 
ratujący Ŝycie i zdrowie chorych na raka mieszkańców naszego regionu.  
Kolejne przedsięwzięcie ElŜbiety Kruszewskiej to budowa Zakładu Medycyny Nuklearnej, 
drugiego takiego zakładu w województwie pomorskim. Za zgodą Marszałka Mieczysława 
Struka środki na ten cel pozyskane zostały z funduszy Unii Europejskiej, a budowla została 
wyróŜniona nagrodą ,, Czas Gdyni” za najlepszą inwestycję roku 2011. 
Wreszcie największa inwestycja ze środków unijnych inspirowana wizjami i pasją ElŜbiety 
Kruszewskiej – rozbudowa oddziałów zabiegowych Gdyńskiego Centrum Onkologii, warta 
ponad 60 mln. zł. Budowa tego pięknego obiektu została juŜ zakończona, trwa 
kompletowanie wyposaŜenia i niebawem sale chorych gabinety zabiegowe, sale operacyjne 
zapełnią się pacjentami, mieszkańcami Gdyni, ale teŜ całego województwa pomorskiego. 
Nie moŜna nie spuentować powyŜszych faktów stwierdzeniem, Ŝe tak naprawdę 
beneficjentem efektów pracy Pani ElŜbiety Kruszewskiej jest nie tylko i nie przede wszystkim 



Szpital, ale cała pomorska onkologia, a zwłaszcza pacjenci, chorzy doświadczani chorobami 
nowotworowymi.   
Pani ElŜbieta Kruszewska, to profesjonalistka w swojej dziedzinie, z pasją realizująca misję 
dla dobra chorych.  
Niezwykle oddana swojej pracy i ciesząca się duŜym uznaniem zarówno w środowisku 
medycznym jak i wśród samorządowców, którzy opracowując programy zdrowotne dla 
mieszkańców regionu zapraszają Ją do grona ekspertów tworzących politykę ochrony zdrowia 
na Pomorzu. Takim szczególnym polem współpracy jest Program Zdrowie dla Pomorzan, 
będący strategicznym planem rozwoju sektora ochrony zdrowia w województwie pomorskim, 
którego celem jest między innymi poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych dla 
mieszkańców województwa pomorskiego i poprawa jakości usług medycznych w podmiotach 
prowadzących działalność leczniczą.  
ElŜbieta Kruszewska jest inicjatorką przystąpienia przez Szpital do programów 
profilaktycznych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ. Inicjuje i realizuje 
działania podnoszące jakość organizacji świadczeń medycznych. 
Aktywnie uczestniczy i skutecznie przystępuje do konkursów ministerialnych i unijnych, a 
następnie jako beneficjent środków unijnych i ministerialnych wykorzystuje je dla dobra 
pacjentów. 
Działania Pani ElŜbiety Kruszewskiej, przedsiębiorczość, konsekwencja w postępowaniu i 
zdolności organizacyjne dały wymierny rezultat jakim jest powstanie przy Szpitalu Morskim 
im.PCK w Gdyni Gdyńskiego Centrum Onkologii dysponującego aparaturą  i kadrą 
medyczną na najwyŜszym europejskim poziomie. Gdyńskie Centrum Onkologii 
funkcjonujące na obecnym poziomie zajmuje wysokie miejsce w rankingu znaczących 
szpitali i centrów onkologicznych w Polsce.  
Pani ElŜbieta Kruszewska niewątpliwie odczuwa pełną satysfakcję, Ŝe jej zamierzenia 
realizują się, a czynione przez nią nakłady i wysiłki przyniosły owoc, który stale dojrzewa i 
rozwija się, zwiększając szanse na wyleczenie i dodając mieszkańcom trójmiasta i okolic sił 
oraz wiarę w pokonanie jednej z chorób ostatnich wieków, przynoszącej największe Ŝniwo 
śmierci.  
W Gdyni - mieście z morza i marzeń, powstałe Gdyńskie Centrum Onkologii staje się 
renomowaną i znaczącą w Polsce placówką onkologiczną, dającą nadzieję na powrót do 
zdrowia chorym na raka ludziom morza i urzeczywistniającą tym samym plany Pani ElŜbiety 
Kruszewskiej.    
Aktywność Pani ElŜbiety Kruszewskiej nie zakończyła się jednak wraz z utworzeniem przy 
Szpitalu Morskim im.PCK Gdyńskiego Centrum Onkologii.  
Nadal uczestniczy i inicjuje działania zmierzające do  rozbudowy infrastruktury 
onkologicznej Szpitala, zarówno w zakresie stałego unowocześniania juŜ posiadanej bazy, jak 
i pozyskiwania najnowocześniejszej aparatury - godnie kontynuując w ten sposób dzieło 
rozpoczęte przed wielu laty przez dr Eugenię Jordan oraz realizując swoją misję walki z 
rakiem.  
Pani ElŜbieta Kruszewska za swój wkład w rozwój onkologii w województwie pomorskim i 
w rozwój Szpitala została uhonorowana wieloma nagrodami oraz medalami, przez władze 
samorządowe województwa, włodarzy Miasta Gdyni oraz róŜne organizacje.  
Szczególne znaczenie dla ElŜbiety Kruszewskiej, wśród tych dowodów uznania, ma Medal 
Civitas e Mari, wręczony Jej przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, podczas 
uroczystości otwarcia Centrum Onkologii i wyryta na nim sentencja „Tym, którzy odwaŜnie 
realizują marzenia”. Dr ElŜbieta Kruszewska marząc i wierząc w zwycięstwo leczenia 
onkologicznego w walce z rakiem, z niezwykłą konsekwencją oraz determinacją podejmuje 
wyzwania, nie zwaŜając na przeciwności i zmagając się trudną rzeczywistością.  



Współuczestniczenie w utworzeniu Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim 
im.PCK  to Jej wielki sukces na drodze walki z nowotworami, a sukcesywnie wprowadzane w 
tym Ośrodku  najnowocześniejsze metody diagnozowania, profilaktyki i leczenia - to 
nadzieja, jaką daje na wyzdrowienie dla wszystkich zmagających się z najgroźniejszymi 
chorobami cywilizacyjnymi. W roku 2007 odznaczona została Srebrnym KrzyŜem Zasługi 
nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 
Pełniąc funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych Pani ElŜbieta Kruszewska pozostaje 
wierna swoim ideałom i posłannictwu, jakie towarzyszy lekarzowi.  
Bo Pani ElŜbieta Kruszewska jest przede wszystkim lekarzem. Jak sama powtarza 
„Dyrektorem się bywa, lekarzem się jest”. 
Pełna niezwykłej wraŜliwości moralnej, w chorym widzi Ŝywego, czującego człowieka. 
Kocha to co robi i kocha ludzi ofiarując im dar serca: swoją pracę oraz oddanie w słuŜbie 
choremu i za ten dar serca jesteśmy jej winni niezwykły szacunek i głęboki ukłon.  
 

Projekt wnosi na sesję 15 stycznia Komisja Statutowa. 
 

Przewodniczący Komisji 

Andrzej Kieszek 

 


