
UCHWAŁA NR XXX/502/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 29 stycznia 1997 roku 
 

 

 

w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE 

ZASŁUGI DLA GDYNI” - Medal nr 11 

 

 
 

 Działając na podstawie § 2 w zw. z § 4 Regulaminu Medalu im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu 

Miasta Gdyni (Monitor Rady Miasta Gdyni nr 13/96, poz. 129), Rada Miasta Gdyni uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Miasta Gdyni postanawia nadać - na uroczystej sesji z okazji Święta Miasta w dniu 10 

lutego - Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” - 

dr Janinie Niwińskiej-Płockiej - za długoletnią, pełną poświęcenia pracę na rzecz ludzi 

chorych i potrzebujących pomocy. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   



UZASADNIENIE 

 Janina Niwińska-Płocka urodziła się w 1928 roku w Rypnem, woj. stanisławowskie. 

W latach 1941-44, po ukończeniu szkoły podstawowej, uczęszczała na tajne komplety 

organizowane przez pedagogów we Włodawie. W latach 1946-1948 studiowała biologię na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś po drugim roku studiów przeniosła się na 

II rok studiów lekarskich w Akademii Medycznej w Gdańsku. W lipcu 1952 uzyskała dyplom 

lekarza medycyny. 

 Od września 1951 pracowała na Oddziale Ortopedii i Chirurgii Dziecięcej, w latach 

1955-1965 w Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1959 

uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej, w 1963 r. drugi stopień. Od 

1965 pracowała w Gdyni. Wraz z dr med. Edmundem Labunem organizowała oddział 

chirurgii dziecięcej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Do lipca 1985 pełniła obowiązki 

zastępcy ordynatora tego oddziału, zaś w okresie grudzień 1980 - grudzień 1982 była jego 

ordynatorem. 

 W 1980 roku była jednym z organizatorów NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Morskim. 

W okresie stanu wojennego pracowała w strukturach podziemnych. W 1988 roku dowoziła 

leki i opatrunki do Stoczni Gdańskiej, w czasie strajku pełniła dyżury lekarskie. W 1989 r. 

ponownie włączyła się do organizacji „Solidarności”. Od stanu wojennego przez długie lata 

pracowała w Komisji Leków Diecezji Chełmińskiej, rozdzielając placówkom służby zdrowia 

otrzymane z zagranicy dary. 

 W 1981 roku obroniła pracę doktorską z dziedziny chirurgii dziecięcej. Od 1986 roku 

pracuje na Oddziale Chirurgii Dziecięcej na niepełnym etacie. 

 W poprzedniej kadencji dr Janina Niwińska-Płocka była radną Miasta Gdyni. 

 Od roku 1987, tj. od chwili powstania w Gdyni Hospicjum św. Wawrzyńca, opiekuje 

się bezinteresownie chorymi ze schorzeniami nowotworowymi w stanie terminalnym. Jest 

przykładem społecznika o wielkim sercu, bezgranicznie oddanego osobom cierpiącym, 

rzetelnym i sumiennym lekarzem. Niemal całe swoje życie zawodowe poświęciła Gdyni, 

stając się wzorem etyki lekarskiej, człowiekiem-instytucją. 

 Wniosek o nadanie dr Janinie Niwińskiej-Płockiej Medalu im. Eugeniusza 

Kwiatkowskigo złożyło w ub. roku Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca. Komisja 

Statutowa na posiedzeniu w dniu 6 stycznia postanowiła zarekomendować Radzie tę 
kandydaturę.  


