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Sprawozdanie Komisji  ds. Stażu Podyplomowego  

za rok 2014  

W dniu 24 stycznia 2014r. na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w 

Warszawie została podjęta uchwała nr 27/R-VII/14 o powołaniu 

przewodniczącego Komisji Stażu Podyplomowego, którym został Ładysław 

Nekanda-Trepka oraz  została powołania Komisja ds. Stażu Podyplomowego 

Lekarza i Lekarza dentysty Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres 

kadencji 2013-2017.  

lek. Ładysław Nekanda-Trepka – Przewodniczący Komisji ds. stażu 

podyplomowego 

lek. dent. Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz - Wiceprzewodnicząca 

lek. Piotr Winciunas - Wiceprzewodniczący 

lek. Tadeusz Pawlikowski - Sekretarz 

lek. Tomasz Imiela - członek Prezydium 

Członkowie Komisji: 

lek. dent. Regina Ćwik 

lek. Marzena Piasecka  

lek. dent. Marzena Staniszewska- Kozioł 

lek dent. Andrzej Siarkiewicz  

lek. dent. Piotr Sobiech  

lek. Łukasz Jankowski 

lek. Maciej Nowak 

 

Na podstawie złożonych wniosków przez lekarzy i lekarzy dentystów, 

którym Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie przyznała ograniczone prawo 

wykonywania zawodu w porozumieniu z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 

września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

oraz uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej  z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów kolejności kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia 

stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Warszawie, na wniosek Komisji Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Warszawie, skierowało 13 lekarzy i dla 6 lekarzy dentystów na staż 

rozpoczynający się 1 marca 2014 r.  
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Komisja na kilku posiedzeniach opracowała projekt uchwały dotyczący 

zmiany uchwały  w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty w 

sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu 

podyplomowego na obszarze działania OIL w Warszawie, który na ich wniosek 

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie podjęła w dniu 25 kwietnia 2014r.  

Wprowadzone zmiany dotyczą uwzględniania preferencji dla lekarzy i lekarzy 

dentystów, którzy udokumentują prowadzoną w czasie studiów aktywność 

naukową – prace badawcze, publikacje naukowe lub działalność w kołach 

naukowych klinik, oddziałów lub aktywność zawodową w innych szpitalach nie 

będących jednostkami organizacyjnymi uczelni lub instytutów naukowych. 

W maju 2014r. tradycyjnie Komisja zorganizowała spotkania ze 

studentami VI roku I i II Wydziału  Lekarskiego oraz V roku  Wydziału 

Lekarsko-Dentystycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas 

których poinformowano o nowych zasadach odbywania stażu,  kryteriach 

kierowania do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Warszawie oraz przygotowaniach do przeprowadzenia 

Państwowego Egzaminu Końcowego.  

Na podstawie złożonych wniosków przez lekarzy i lekarzy dentystów, 

którym Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie przyznała ograniczone prawo 

wykonywania zawodu w porozumieniu z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego,  na wniosek Komisji Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w 

Warszawie, skierowało na staż podyplomowy od dnia 1 października 2014r. - 

509 lekarzy i  149 lekarzy dentystów, na obszarze miasta stołecznego 

Warszawy, powiatów okołowarszawskich jak również na terenie innych 

powiatów województwa mazowieckiego.  

Decyzja skierowania była poprzedzona wieloma posiedzeniami Komisji, 

na których rozpatrywano odwołania zarówno odwołania od jej decyzji jak 

również uchwał Prezydium ORL.  
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W 2014r. w rekrutacji dotyczącej skierowań na staż od 1 października 

2014r.  odwołania złożyło 133 lekarzy i 18 lekarzy dentystów, a w drugiej turze 

od uchwały Prezydium, odwołania złożyło 83 lekarzy 14 lekarzy dentystów. 

Komisja bardzo wnikliwie rozpatrywała odwołania przyjmując za podstawowe 

kryterium uchwałę nr 64/R-VII/14 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, 

spełniając wymóg zapewnienia odbycia stażu podyplomowego na obszarze Izby 

wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, którym ORL przyznała ograniczone 

prawo wykonywania zawodu. 

Na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, w imieniu 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Komisja w okresie sprawozdawczym 

zorganizowała 12 cykli szkoleń z bioetyki i prawa medycznego, przeznaczonych 

dla 690 lekarzy i lekarzy dentystów oraz 10 cykli szkoleń z orzecznictwa 

lekarskiego  dla  687 lekarzy i lekarzy dentystów. Stroną techniczną zajmuje się 

pani mgr Katarzyna Lisieska, która opracowuje harmonogram szkoleń, tworzy 

na bieżąco grupy szkoleniowe dla stażystów z zakresu bioetyki prawa 

medycznego i orzecznictwa, przygotowuje umowy dla wykładowców z w/w 

szkoleń oraz na bieżąco przez cały okres trwania szkoleń wydaje karty stażu po 

zaliczeniu. 

W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie członkowie 

Komisji, współpracując z Urzędem Marszałkowskim i z delegatami na 

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 

przeprowadzili  10  wizytacji praktyk lekarsko-dentystycznych, indywidualnych 

specjalistycznych praktyk lekarskich, podmiotów leczniczych, ubiegających się 

o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu 

podyplomowego i rekomendowała Prezydium placówki spełniające wymogi 

akredytacji. 

W ramach nadzoru, w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, 

Komisja zorganizowała we wrześniu 2014r. spotkania z koordynatorami stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, w których uczestniczyli 
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przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Szkoły Ratownictwa przy 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 

Meditrans, ustalając wspólnie zasady organizacji i koordynacji realizacji 

programu stażu podyplomowego w roku 2014/2015.  

W dniu 24 października 2014r. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie 

podjęła uchwałę nr 92/R-VII/14 w sprawie zmiany uchwały nr 27/R-VII/14 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie 

powołania Przewodniczącego i Komisji ds. Stażu Podyplomowego Lekarza i 

Lekarza Dentysty Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na okres kadencji 

2013-2017, gdzie został powołany nowy członek komisji lek. dent. Piotr Kuchta. 

W okresie wrzesień - październik mgr Katarzyna Lisieska rozliczała karty 

stażu podyplomowego po ukończeniu stażu podyplomowego lekarza i lekarza 

dentysty (około 500 lekarzy i lekarzy dentystów), przyjmowała anonimowe 

ankiety oceniające staż podyplomowy, których wyniki zostały przesłane do 

Ministerstwa Zdrowia,  Wojewody Mazowieckiego i Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego. 

Członkowie Komisji uczestniczyli w uroczystości wręczenia dokumentu  

„Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza 

dentysty” lekarzom i lekarzom dentystom, którzy we wrześniu i październiku 

2014r. ukończyli staż podyplomowy, złożyli LEK  i LDEK, którym ORL 

przyznała prawo wykonywania zawodu. 

Sprawy organizacyjno-administracyjne związane z prowadzeniem staży 

podyplomowych prowadzi  pani mgr Katarzyna  Lisieska. 

           Przewodniczący Komisji 

   ds. Stażu Podyplomowego 

                              Ładysław Nekanda-Trepka 


