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Raport z działalności Komisji ds. Młodych Lekarzy OIL w Warszawie za 

rok 2014 

 

Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 24 stycznia 2014 roku powołano do 

składu Komisji VII kadencji:  

 

 kol. Tomasza Imielę 

 kol. Macieja Nowaka 

 kol. Adama Górskiego 

 kol. Łukasza Woźniackiego 

 kol. Łukasza Jankowskiego 

 kol. Artura Drobniaka 

 kol. Marka Wolskiego 

 kol. Krzysztofa Królikowskiego 

 kol. Beatę Miłońską  

 kol. Monika Sadecka  

 kol. Filipa Dąbrowskiego 

 

W 2014 roku odbyło się 8 spotkań Komisji. Podczas pierwszego posiedzenia 

wybrano Prezydium w składzie:  

Filip Dąbrowski – przewodniczący 

Maciej Nowak – wiceprzewodniczący 

Tomasz Imiela – Sekretarz  

 

Opracowano także cele działania Komisji. Za najważniejsze uznano: 

 

 bieżące monitorowanie problemów zgłaszanych przez młodych lekarzy,  

 udział w ogólnopolskich strukturach Samorządu (Ogólnopolskiej 

Konferencji Młodych Lekarzy i KML przy Naczelnej Izbie Lekarskiej),  

 zagadnienia związane z kształceniem podyplomowym (sposób dystrybucji 

rezydentur, ponowne ujawnienie pytań z egzaminów państwowych),  

 problem wolontariatów medycznych,  

 integrację środowiska młodych lekarzy 

Cele te realizowano poprzez działalność w poszczególnych komisjach 

problemowych OIL, w szczególności Komisji ds. Stażu Podyplomowego i 

Komisji Kształcenia. Przedstawiciele młodych lekarzy zaproponowali szereg 

zmian w sposobie rekrutacji na staż podyplomowy, które zostały przyjęte przez 

ORL. Ponadto podjęto dialog ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego i Władzami Uczelni w celu dopasowania przebiegu rekrutacji do 



Komisja Młodych Lekarzy 
 

oczekiwań kolejnych roczników młodych lekarzy i lekarzy dentystów. W 

Komisji Kształcenia podjęto próbę stworzenia kursu z zakresu zdrowia 

publicznego dla lekarzy w trakcie specjalizacji. Niestety ze względu na sprzeciw 

CMKP kurs nie został dotąd zrealizowany, liczymy jednak na szybką finalizację 

rozmów i rozpoczęcie rekrutacji na wiosnę 2015r.  

Przeprowadzono także dwa badania ankietowe:  

 

 dotyczące sytuacji bytowej młodych lekarzy (najważniejsze wnioski: 63% 

młodych lekarzy zarabia <2500zł brutto/miesiąc, 70% pracuje 

<48h/tydzień) 

 opinii nt. kursów podczas stażu podyplomowego prowadzonych w OIL 

(najwyżej oceniano przydatność zaproponowanych tematów, oceny 4-5 

od 96% [zasady wystawiania recept] do 56% [bioetyka], najniżej 

przystępność prowadzenia wykładów, oceny 1-2 od 12% 

[transplantologia] do 48% [zasady działania samorządów] 

Szczegółowe wnioski z obu badań zostały przedstawione Okręgowej Radzie 

Lekarskiej i szeroko omówione podczas posiedzeń Prezydium ORL.  

 

Bieżące monitorowanie problemów młodych lekarzy prowadzono za 

pośrednictwem profilu Komisji na portalu Facebook. Maksymalny zasięg postu 

wyniósł 2900 osób w październiku 2014r. Przeciętnie informacje publikowane 

na profilu docierają do 1000 osób, świadczy to o dużym powodzeniu strony. 

Integracja środowiska była także realizowana poprzez organizację spotkania 

Wielkanocnego, Wigilijnego i Letniego Grilla. W wydarzeniach tych 

uczestniczyło w sumie ok. 350 lekarzy. Za pomoc w organizacji spotkań 

serdecznie dziękujemy kol. Łukaszowi Paluchowi.  

 

Komisja podjęła także działalność zewnętrzną. Jej członkowie publikowali 

artykuły zarówno w Pulsie Medycyny, jak i licznych mediach związanych ze 

służbą zdrowia, wypowiadając się na tematy związane z kształceniem 

podyplomowym lekarzy. Członkowie Komisji zorganizowali także spotkania z 

Wicemarszałkiem Senatu, dr Stanisławem Karczewskim oraz z Wiceministrem 

Zdrowia dr Jackiem Soplińskim podczas których poruszano problemy niedoboru 

rezydentur i trudności w rzetelnym wykonywania procedur przez osoby 

szkolące się. W obu spotkaniach brał udział Prezes OIL, dr Andrzej Sawoni – za 

co pragniemy serdecznie podziękować. Wsparcie Pana Prezesa podobnie jak 

pozostałych członków Prezydium było dla nas dużą pomocą przez cały ubiegły 

rok.  

 

Członkowie Komisji (Filip Dąbrowski, Łukasz Jankowski, Łukasz Woźniacki) 

reprezentowali OIL podczas ogólnopolskiej konferencji młodych lekarzy w 
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Krakowie. Wnioski z tego zjazdu zostały przekazane Ministrowi Zdrowia, a 

także ORL. Kol. Łukasz Woźniacki został wybrany członkiem KML przy 

Naczelnej Radzie Lekarskiej, a kol. Filip Dąbrowski przewodniczącym tej 

Komisji.  

 

KML przygotowała dwa apele OZL w kwietniu 2014:  

 

 w sprawie zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód 

w ramach umów o wolontariat 

 w sprawie ustanowienia dla członków OIL w Warszawie dodatku/nagrody 

finansowej z okazji urodzenia dziecka 

które zostały przyjęte. Efektem wniosków były zmiany w regulaminie Funduszu 

Samopomocy wprowadzające „becikowe” dla lekarzy od stycznia 2015r.  

Największym sukcesem KML w roku 2014 było rozwiązanie problemu 

nieuprawnionego przymuszania młodych lekarzy różnych specjalności do 

dyżurowania na SOR – wbrew programowi ich specjalizacji. Dzięki uzyskaniu 

opinii prawnej Departamentu Szkolnictwa Wyższego MZ w dużej mierze udało 

się ograniczyć ten szkodliwy proceder. Członkowie komisji byli także bardzo 

zaangażowani w sprzeciwianiu się zmianom w ustawie o zawodzie lekarza 

wprowadzającym zmiany w rekrutacji na rezydentury. Niestety pomimo prób 

lobbingu w MZ, Sejmie, Senacie i Kancelarii Prezydenta nie udało się 

zablokować wprowadzenia zakazu ponownej rekrutacji na rezydenturę.  

 

Za największą porażkę uznać należy niską frekwencję członków Komisji na 

poszczególnych spotkaniach, pomimo prób wcześniejszego ustalania terminu 

posiedzeń.  

Szczególne słowa uznania za tegoroczne zaangażowanie w pracę Komisji należy 

skierować do kol. Tomasza Imieli, Macieja Nowaka, Łukasza Jankowskiego, 

Łukasza Woźniackiego i Adama Górskiego.  

 

lek. Filip Dąbrowski 

Przewodniczący KML  

ORL w Warszawie  

 

 

 


