
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Młodych Lekarzy
 Bydgoskiej Izby Lekarskiej

w okresie VI Kadencji

Działalność Komisji  ds. Młodych Lekarzy (KML) działającej przy Bydgoskiej  Izbie Lekarskiej 

(BIL) została odwieszona w styczniu 2011 roku.

Reaktywowana KML przyjęła do realizacji następujące zadania: 

• Reprezentowanie interesów zawodowych młodych lekarzy i lekarzy dentystów

• Współpracę  za  pośrednictwem  BIL  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  młodych 

lekarzy  i  lekarzy  dentystów  z  organami  władzy  państwowej  i  samorządowej, 

związkami  zawodowymi,  szkołami  wyższymi,  organizacjami  pozarządowymi  oraz 

podobnymi organizacjami działającymi przy izbach lekarskich

• Propagowanie  szerokiego  udziału  młodych  lekarzy  i  lekarzy  dentystów  w pracach 

samorządu lekarskiego oraz w życiu społeczności lekarskiej 

• Udzielanie  pomocy  w  uzyskiwaniu  informacji  niezbędnych  do  rozpoczęcia  kariery 

zawodowej

• Udzielanie pomocy w rozwoju zawodowym oraz naukowym młodych lekarzy i lekarzy 

dentystów 

• Integrację środowiska młodych lekarzy i  lekarzy  dentystów na polu zawodowym i 

towarzyskim 

• Nawiązywanie kontaktów i współpracę z organizacjami zawodowymi lekarzy w innych 

krajach.

Powyższe zadania Komisja ds. Młodych Lekarzy realizuje w zależności od potrzeb środowiska.

W  okresie  sprawozdawczym  w  miarę  regularnie  odbywały  się  spotkania  członków  KML. 

Początkowo Komisja spotykała się co miesiąc. Wraz ze wzrostem obowiązków zawodowych 

członków Komisji, spotkania zaczęły odbywać się raz na kwartał bądź jeżeli zgłoszona została 

taka potrzeba.

W okresie sprawozdawczym KML zorganizowała kilkakrotnie (raz do roku) spotkania lekarzy 

stażystów  z  przedstawicielami  Wydziału  Zdrowia  Kujawsko-Pomorskiego  Urzędu 

Wojewódzkiego  dotyczące  Lekarskiego  Egzaminu  Państwowego,  trybów  odbywania 

specjalizacji  oraz  formalności,  których  należy  dopełnić  starając  się  o  przyznanie  miejsca 

specjalizacyjnego. 



W  okresie  sprawozdawczym  przewodniczący  KML  spotykał  się  także  (dwukrotnie)  z 

przedstawicielami VI roku Kierunku Lekarskiego CM UMK. Wspomniane spotkania dotyczyły 

proponowanych zmian w ustawie o zawodzie lekarza i  lekarza dentysty  oraz  Lekarskiego 

Egzaminu Państwowego.

W okresie sprawozdawczym członkowie KML przygotowali także (dwukrotnie) dla studentów 

ostatnich lat Kierunku Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

spotkania  dotyczące  zakończenia  studiów,  zasad  odbywania  stażu  podyplomowego  oraz 

zdawania Lekarskiego Egzaminu Państwowego (i teraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego).

Członkowie  KML  uczestniczyli  także  w  XX  i  XXI  Konferencji  Młodych  Lekarzy.  Niestety, 

przedstawiciela KML zabrakło na XXII Konferencji Młodych Lekarzy. Z powodu obowiązków 

zawodowych członkowie KML nie mogli uczestniczyć w tym spotkaniu.  

W  czerwcu  2011  roku  przy  wsparciu  finansowym  BIL  zorganizowane  zostało  ognisko 

integracyjne dla młodych przedstawicieli zawodów medycznych. Podobnego spotkania nie 

udało się niestety zorganizować w roku 2012 oraz 2013.

W  związku  z  docierającymi  do  KML  skargami  lekarzy  stażystów  na  konieczność 

samodzielnego  zaopatrzenia  transportu  pacjentów  w  karetkach,  za  pośrednictwem  Izby 

Lekarskiej, przekazano dyrektorom szpitali na terenie działania BIL, w których realizowany 

jest staż podyplomowy, informację o niezgodności takiego postępowania z prawem.

W okresie sprawozdawczym nie udało się przygotować nowej strony internetowej Komisji  

ds. Młodych Lekarzy oraz zrealizować wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Zmniejszająca 

się  z  powodów  zawodowych  liczba  aktywnie  działających  członków  KML  uniemożliwia 

realizację wielu przedsięwzięć.  Mimo trudności  mam wielką nadzieję,  że działalność KML 

została zauważona i będzie kontynuowana w VII kadencji. 

Z poważaniem, 

Bartosz Kozłowski, 

Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy

Bydgoska Izba Lekarska 


