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Sprawozdanie Komisji ds. Pośrednictwa Pracy dla Lekarzy 

i Innych Zawodów Medycznych za rok 2010-2013 

 

Komisja ds. Pośrednictwa Pracy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 

w Warszawie działa od 2000 roku. Przez lata funkcjonowania nasze Biuro 

Pośrednictwa Pracy zyskało popularność zarówno wśród lekarzy, lekarzy 

dentystów, jak i pracodawców. 

Zainteresowanie środowiska lekarskiego wyraźnie pokazuje, że BPP 

spełnia swoje zadania służąc pomocą naszym koleżankom i kolegom. Wiele 

placówek ochrony zdrowia ma problemy ze skompletowaniem pełnej obsady 

lekarskiej i coraz chętniej korzysta z możliwości zamieszczenia swojej oferty 

pracy w naszym biurze. Ważnym podkreślenia i nie bez znaczenia jest fakt, że 

nasze usługi są bezpłatne. 

Od ponad dwóch lat nasze oferty publikujemy na stronie internetowej 

Izby, co pozwala lekarzom i lekarzom dentystom na swobodny dostęp do nich 

i skuteczne ich wykorzystywanie. Ponadto oferty pracy  przekazywane są 

zainteresowanym drogą mailową, pocztą lub telefonicznie, dzięki czemu może 

z nich skorzystać każdy.  

W bieżącej kadencji liczba zgłaszanych ofert pracy kształtowała się na 

poziomie następujących wartości:  

 rok 2010 - przyjęliśmy 411 nowych ofert pracy, z czego pracodawcy 

wycofali 209 jako już wykorzystane; wycofano również 136 ofert 

zgłoszonych jeszcze w 2009 roku; 

 rok 2011 - przyjęliśmy 489 nowych ofert pracy oraz 184 przedłużyliśmy 

z 2010 r.; pracodawcy wycofali 429 wykorzystanych ofert (250 

zgłoszonych w 2011 r. i 179 zgłoszonych w 2010 r.); 

 rok 2012 - przyjęliśmy 493 nowe oferty pracy oraz 189 przedłużyliśmy 

z 2011 r.; pracodawcy wycofali 421 wykorzystanych ofert (234 

zgłoszonych w 2012 r. i 187 zgłoszonych w 2011 r.); 
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 do końca sierpnia 2013 r.  przyjęliśmy już 444 nowe oferty oraz 181 

przedłużyliśmy z 2012 r.; pracodawcy wycofali 325 wykorzystanych 

ofert (164 zgłoszone w 2013 r. i 161 zgłoszonych w 2012 r.) 

 Najliczniejszą grupą ofert są oferty dla lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej, tj. dla specjalności: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna 

i pediatria; najmniej liczną grupą - oferty dla lekarzy dentystów. Przeważają 

miejsca pracy w niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej, zatrudnienie na 

działalność gospodarczą i praca  oferowana w niepełnym wymiarze 

godzinowym.   
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