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Komisja ds. Młodych Lekarzy liczy 13 członków (jej działalność wspierają 
też dodatkowe osoby), a jej pracom przewodniczy lek. Damian Kowalski, 
wiceprzewodniczącą jest lek. Agata Dynkiewicz.  

W 2019 roku Komisja ds. Młodych Lekarzy dwukrotnie zorganizowała 
wyjazdy szkoleniowe pt. „Pierwsze kroki w zawodzie lekarza – wybrane aspekty 
praktyczne”. W szkoleniach, które odbyły się w dniach 12-14 kwietnia i 22-24 
listopada w Poroninie, wzięło udział łącznie ponad dwustu młodych lekarzy i 
lekarzy dentystów, którzy mieli okazję zapoznać się z różnorodną problematyką 
dotyczącą zawodu lekarza. Zakres szkoleń obejmował m.in. zagadnienia 
związane z odpowiedzialnością zawodową młodych lekarzy, obowiązkami i 
korzyściami wynikającymi z przynależności do Izby Lekarskiej, etyką lekarską oraz 
zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez lekarzy. 

Nasi przedstawiciele przez cały rok brali aktywnie udział w posiedzeniach 
Komisji ds. Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej, na których były 
poruszane sprawy ogólnokrajowe, w tym kwestie i wątpliwości związane ze 
zmianą Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, a także wszechobecny 
problem  niedofinansowania sektora ochrony zdrowia.  

Wiceprzewodnicząca Komisji Agata Dynkiewicz została w listopadzie 
wybrana na pełnoprawnego członka Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL. 

W październiku reprezentanci uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo-
integracyjnym pt. „Powitanie Jesieni 2019. Praca lekarza – historia non fiction” 
w Wiśle, organizowanym przez Śląską Izbę Lekarską. Spotkanie było również 
okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi Izbami a także 
lekarzami różnych pokoleń. 

W 2019 r. Komisja zorganizowała spotkanie wigilijne, na którym oprócz 
symbolicznego dzielenia się opłatkiem zostały przedstawione najważniejsze 
bieżące sprawy naszej Izby oraz krótko omówiono kwestie ogólnokrajowe 
dotyczące młodych lekarzy.  

Udało nam się także zorganizować w dniach zdawania LEK-u dwa 
nieformalne spotkania, podczas których lekarze stażyści mieli okazję integracji i 
wymiany wrażeń po egzaminie, a od starszych kolegów mogli uzyskać przydatne 
informacje dotyczące dalszego szkolenia specjalizacyjnego i pracy w zawodzie.  

Znaczna część kosztów działania Komisji w ubiegłym roku związana była z 
dwukrotną organizacją szkoleń w Poroninie oraz spotkań dla młodych lekarzy i 
lekarzy dentystów.  
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