
Medycyna Pracy 2009;60(3):243
© Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
http://medpr.imp.lodz.pl

FAKTY — RELACJE — OPINIE

DR BOGDAN KAZIMIERZ SZULC (1949–2009) — 
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
OBITUARY OF DOCTOR BOGDAN KAZIMIERZ SZULC (1949–2009)

W dniu 27 I 2009 r. od-
szedł od nas dr Bogdan 
Kazimierz Szulc, wy-
bitny specjalista me-
dycyny pracy, którego 
życie i działalność były 
od początku związane 
z Instytutem Medycyny 
Pracy im. prof. Jerzego 
Nofera w Łodzi.
Doktor Bogdan Szulc 
urodził się dnia 2 lip-
ca 1949 roku w Łodzi. 
Po uzyskaniu świadec-

twa dojrzałości w XVIII Liceum Ogólnokształcącym 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Łodzi. Po ukończeniu studiów w roku 1973 
podjął pracę w Instytucie Medycyny Pracy, aktywnie 
uczestnicząc w tworzeniu systemu opieki zdrowot-
nej nad pracującymi w Polsce. W roku 1976 uzyskał I,  
a w 1979 roku II stopień specjalizacji z medycyny prze-
mysłowej. Z Instytutem był związany przez całe swoje 
życie zawodowe, pełnił w nim obowiązki lekarza Od-
działu Chorób Zawodowych, a następnie Kliniki Cho-
rób Zawodowych oraz Kliniki Ostrych Zatruć.

Doktor Szulc był wspaniałym lekarzem prakty-
kiem, jednym z najwybitniejszych w Polsce specjalistów 
w dziedzinie orzecznictwa i patologii zawodowej. Jego 
wiedza i doświadczenie w tym zakresie były wyznacz-
nikiem najlepszej praktyki orzeczniczej nie tylko dla 
pracowników Kliniki i Poradni Chorób Zawodowych, 

ale również lekarzy służby medycyny pracy w całym 
kraju. Przez wiele lat sprawował nadzór specjalistyczny 
nad funkcjonowaniem działów konsultacyjnych woje-
wódzkich przychodni przemysłowych, a następnie wo-
jewódzkich ośrodków medycyny pracy. Poza bieżącą 
działalnością kliniczną aktywnie uczestniczył w reali-
zacji projektów naukowo-badawczych. Był autorem lub 
współautorem publikacji naukowych, podręczników 
i opracowań dotyczących medycyny pracy. Przez wie-
le lat był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Pracy.

Doktor Bogdan Szulc był wspaniałym nauczycielem 
kilku pokoleń lekarzy medycyny pracy oraz toksykolo-
gów w Polsce. Przez całe życie zawodowe brał aktywny 
udział w prowadzeniu szkoleń przed- i podyplomo-
wych, był wykładowcą na wielu kursach, szkoleniach 
i sympozjach specjalistycznych oraz opiekunem szkoleń 
specjalizacyjnych.

W uznaniu ogromnych zasług dla rozwoju medycy-
ny pracy oraz toksykologii w naszym kraju został od-
znaczony m.in. medalem pamiątkowym Polskiego To-
warzystwa Medycyny Pracy. 

Doktor Bogdan Szulc przez całe życie zawodowe od-
znaczał się wybitną obowiązkowością i sumiennością 
zarówno w stosunku do pacjentów, jak i współpracow-
ników, oraz wyjątkową umiejętnością rozwiązywania 
trudnych zagadnień naukowych i orzeczniczych. Chęt-
nie dzielił się swoim ogromnym doświadczeniem oraz 
służył radą i pomocą, dając wielu młodszym współpra-
cownikom wspaniałą podstawę do rozwijania zaintere-
sowań i pasji naukowych.
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Oferujemy książki i czasopisma z różnych dziedzin związanych z medycyną pracy. 
Ich tematyka obejmuje diagnostykę i leczenie chorób zawodowych oraz metody  
zapobiegania im, higienę pracy, epidemiologię, ochronę radiologiczną, toksykologię 
doświadczalną, toksykologię środowiskową, fizjologię i psychologię pracy oraz orga-
nizację opieki zdrowotnej nad pracownikami. 

Na stronie internetowej http://www.imp.lodz.pl/oficyna znajdą też Państwo bazę 
artykułów z wydawanych przez nas czasopism (dział „Baza czasopism”):

Medycyny Pracy,	

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health,	

Acta Toxicologica.	

i instrukcje dla autorów (dział „Zasady publikowania”).
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