
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

X KADENCJA 

 

 ________________________________________________________________________________________   

 Warszawa, dnia 12 listopada 2019 r. Druk nr 2 

 ________________________________________________________________________________________   

 

Pani 

Barbara BORYS-DAMIĘCKA 

MARSZAŁEK SENIOR 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

 

 

Na podstawie art. 6 ust.1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, zgłaszamy 

kandydaturę senatora Tomasza Grodzkiego na marszałka Senatu. 

(-) Paweł Arndt 

(-) Halina Bieda 

(-) Marek Borowski 

(-) Bogdan Borusewicz 

(-) Marcin Bosacki 
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(-) Leszek Czarnobaj 

(-) Robert Dowhan 
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(-) Zygmunt Frankiewicz 
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(-) Kazimierz Ujazdowski 
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(-) Wojciech Ziemniak 
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Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki 

 

Data urodzenia: 13 maja 1958 roku w Szczecinie.  

W 1977 roku ukończył z pierwszą nagrodą II LO w Szczecinie w klasie o profilu 

matematyczno-fizycznym. 

1983 r. wyróżniony absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów 

współtworzył pierwszy parlament studentów PAM oraz żłobek dla dzieci studenckich. 

Działalność opozycyjna 

1977–1983 w trakcie był jednym z 4 przywódców strajków studenckich w roku 1981. Mimo 

uzyskania dyplomu ukończenia studiów z II nagrodą na roku dostał wilczy bilet za 

działalność po „niewłaściwej stronie”. 

Działalność naukowa i zawodowa 

1991 r. uzyskał specjalizację II
 
stopnia

 
z chirurgii klatki piersiowej i obroniłem doktorat. 

1995 r. został ordynatorem Oddziału Torakochirurgii Specjalistycznego Szpitala im. prof. 

A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie, podniesionego do rangi Kliniki Chirurgii Klatki 

Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

1998–2016 pełnił obowiązki dyrektora szpitala w Szczecinie Zdunowie, a także 

przewodniczącego Kolegium Dyrektorów Szpitali Zachodniopomorskich. W tym czasie 

w szpitalu został wykonany szereg inwestycji w zakresie termomodernizacji szpitala, 

m.in. dobudowa nowego skrzydła, które było finansowane z funduszy UE. 

2002 r. był jednym z dwóch głównych organizatorów I założycielskiego zjazdu Polskiego 

Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów w Szczecinie. 

2002–2004 piastował zaszczytną funkcję Prezydenta Europejskiego Towarzystwa 

Torakochirurgów - European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). 

2003 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. 

2003–2015 był prezesem Klub Torakochirurgów Polskich. 

2004 r. jako pierwszy Polak został przyjęty do American Association for Thoracic Surgery, 

najbardziej prestiżowego towarzystwa chirurgii klatki piersiowej na świecie. 

2007 r. uzyskał specjalizację z transplantologii klinicznej. 

2011 r. z rąk Prezydenta Komorowskiego otrzymał tytuł naukowy profesora. 

2011 r. zespół Kliniki przeprowadził pierwsze udane przeszczepienie płuc w Szczecinie. Do 

chwili obecnej wykonał już ponad 70 transplantacji płuc. 

2014 r. został powołany na Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Klatki Piersiowej. 

2016–2018 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. 



Działalność społeczna i samorządowa 

2003 r. otrzymał tytuł honorowy Ambasadora Szczecina. 

2006–2015 był radnym Rady Miasta Szczecina, inicjatorem i architektem wdrożenia 

w Szczecinie pionierskiego programu wczesnego wykrywania raka płuc przy pomocy 

tomografii komputerowej klatki piersiowej, dzięki któremu przebadano już ponad 15.000 

szczecinian szczególnie zagrożonych chorobą nowotworową płuc. Był to pierwszy tego 

rodzaju program w Polsce. Jest także założycielem i społecznym członkiem Fundacji Pomocy 

Transplantologii w Szczecinie, która wspiera rozwój przeszczepiania narządów 

w województwie. 

2013 r. został wybrany Menedżerem Rynku Zdrowia w kategorii placówki publiczne za 

utworzenie od podstaw ośrodka przeszczepiania płuc w Szczecinie, jako drugiego takiego 

ośrodka w kraju, a także za przeprowadzenie z powodzeniem pierwszej w Szczecinie operacji 

transplantacji dwóch płuc u pacjenta chorego na mukowiscydozę. 

2015 r. zdobył mandat Senatora RP IX kadencji w okręgu nr 97 Szczecin – Police, otrzymując 

69 887 głosów. 

2019 r. zdobył mandat Senatora RP X kadencji w okręgu nr 97 Szczecin – Police zdobywając 

149 245 głosów. 

Prywatnie 

Prywatnie jest od ponad 30 lat mężem Joanny – okulistki. Ma dwie córki: Katarzynę, która 

jest prawniczką i Annę, rezydentkę radiologii oraz wnuczki Zofię i Elżbietę. Jest zapalonym 

narciarzem i tenisistą, miłośnikiem trekkingu wysokogórskiego. Biegle włada językiem 

angielskim. 
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