Przemysław Jaczun
Przemysław Jaczun uzyskał dyplom lekarza w 2011 roku. Po stażu rozpoczął specjalizację w
chirurgii ogólnej pozytywnie zakończonej w 2019 roku. Ze względu na zainteresowania,
skończył także podyplomową szkołę medycyny estetycznej.
W swojej karierze zawodowej pracował i pracuje nadal w szpitalach będących jednostkami
zarówno publicznej jak i niepublicznej służby zdrowia. Daje to możliwość poznania
warunków pracy oraz potrzeb środowiska lekarskiego w tych jakże różniących się
organizacyjnie i ekonomicznie jednostkach leczniczych.
Jako człowiek stawiający przed sobą cele i osiągający je, jest właścicielem także prywatnej
praktyki lekarskiej, której obowiązki godzi z pracą w szpitalu. Jego potencjał zawodowy,
wiedza oraz łatwość jej przekazywania zostały dostrzeżone przez uczelnie - obecnie jest
wykładowcą na Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzyniu.
Poza pracą zawodową, od samego jej początku ściśle związał się z aktywnością na rzecz
samorządu lekarskiego. Był energicznym, pełnym ugruntowanego zapału działaczem Koła
Młodych Lekarzy, co skutkowało wieloma cennymi inicjatywami, przede wszystkim
szkoleniami doskonalącymi dla tej grupy zawodowej, ale także organizacją i osobistym
udziałem w protestach środowiska lekarskiego na rzecz ogólnie znanych postulatów i
umacniania jego pozycji w życiu społecznym.
W 2018 roku został wybrany na Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy naszej Izby.
Biorąc pod uwagę Jego młody wiek prezentowane zaangażowanie i aktywność pozwoliły
postrzegać Go jako niezwykle cennego, pracowitego i prawego przedstawiciela samorządu,
znakomicie rokującego na przyszłość.
W 2018 roku został wybrany do Okręgowej Rady Lekarskiej oraz jej Prezydium, w którym
pełni funkcję Skarbnika ORL. Dał się w tym okresie poznać jako umiejętny i rozważny
zarządca majątku KPOIL, w wyważony sposób przeznaczający jego fundusze na codzienne
ustawowe obowiązki izby, na działania podnoszące kwalifikacje zawodowe lekarzy,
integrację środowiska lekarskiego na polach kulturalnym, sportowym i artystycznym oraz
pomoc socjalną. W posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej jego głos jest zawsze

nacechowany rozważną analizą zdarzeń, umiejętnością wsłuchiwania się w wypowiedzi
innych oraz otwartością na dyskusję. Skutkiem są rzeczowe i jednoznaczne decyzje. Znana
jest Jego wysoce humanitarna postawa wobec spraw wymagających pomocy rzeczowej czy
finansowej dla potrzebujących lekarzy.
Obecnie jest On także przewodniczącym Rady Programowej Biuletynu „Meritum” oraz
elektronicznych mediów naszej Izby. Za swoją postawę i działalność został, w 2020 roku,
odznaczony przez Ministra Zdrowia odznaczeniem „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”.
Przemysław Jaczun jest lekarzem, który doskonale zna problemy środowiska lekarskiego i tę
znajomość przekłada na umiejętność zapobiegania im oraz ich skutecznego rozwiązywania.
Za niecodzienne zaangażowanie, mimo wielu obowiązków zawodowych, w nienaganne,
społecznie oczekiwane funkcjonowanie naszej społeczności, wielość pomysłów i aktywne,
codzienne życie sprawami lekarzy został uhonorowany Odznaczeniem i Tytułem „Pro Gloria
Medici”.
Mieszka w Toruniu, żonaty, dwójka dzieci.

