
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Młodych Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie za rok 2011.

Komisja ds. Młodych Lekarzy powołana została uchwałą ORL w Lublinie 20 stycznia 2010 r. 
Przewodniczącym został Krzysztof Lewkowicz. W skład Komisji weszli przedstawiciele 
ze wszystkich delegatur (bialskopodlaskiej, chełmskiej, lubelskiej, zamojskiej). Członkami 
Komisji ds. ML są: Michał Bąk, Magdalena Stachura, Marcin Cabaj, Paweł Dubiel, Michał 
Kwiatkowski, Kamil Muc, Andrzej Prystupa, Piotr Pitera, Daniel Kosiecz, Henryk Gomuła, 
Kalina Tatara. Komisja pracowała w oparciu o regulamin opracowany w roku 2010 r.
 W swojej działalności Komisja przyjmowała na bieżąco sygnały od lekarzy, dotyczące spraw 
takich jak:

- problem oświadczeń lojalnościowych - umów o zakazie konkurencji dla lekarzy 
w lubelskich szpitalach
- wnioski, aby przy dokonywaniu wyboru kierunku specjalizacji nie konieczne było 

uwzględnienie rejonizacji, co pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie puli  miejsc 
szkoleniowych rezydenckich w skali całego kraju

- propozycje, aby jednostki prowadzące specjalizację w danej dziedzinie mogły 
prowadzić staże kierunkowe cząstkowe w tej dziedzinie, dla innych specjalizacji bez 
uzyskiwania dodatkowego odrębnego wpisu na listę podmiotów prowadzących staż 
kierunkowy

- apel o wprowadzenie możliwości zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów  
w indywidualnych lub specjalistycznych praktykach lekarskich i lekarsko-dentystycznych 

co wiąże się z wykreśleniem art.53 ustawy o zawodach lekarzy 
i lekarza dentysty 
- wnioski o uproszczenie procedury akredytacyjnej celem zwiększenia ilości jednostek 

akredytowanych i zarazem miejsc szkoleniowych 
- problem przechodzenia lekarzy na kontrakty w aspekcie odpowiedzialności cywilno-

prawnej
- problem różnego podejścia do planu dyżurów w programie stażu, w różnych 

jednostkach prowadzących staże podyplomowe 
Komisja ds. Młodych Lekarzy wspólnie z Komisją Kształcenia Medycznego podjęła temat 
dotyczący zorganizowania kursu z zakresu pisania prac naukowych.
Członkowie Komisji uczestniczyli w XX Ogólnopolskiej Konferencji Młodych
Lekarzy w Olsztynie, na której między innymi były podejmowane tematy wymienione 
w niniejszym sprawozdaniu.
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