


O STAŻU PODYPLOMOWYM SŁÓW KILKA



WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA…..

…..czyli co?



IZBA LEKARSKA 

 Samorząd lekarski zrzeszający lekarzy i lekarzy dentystów.

Wielkopolska Izba Lekarska to jedna z 24 Okręgowych Izb 
Lekarskich.

Swoim zasięgiem obejmuje województwo Wielkopolskie

Ma 5 delegatur: 
Kaliska, Konińska, Pilska, Leszczyńska, Ostrowsko-

Krotoszyńska



IZBA LEKARSKA 
LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI Z TERENU IZBY 

LEKARSKIEJ

DELEGACI NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

OKRĘGOWA RADA LEKARSKA PREZES ORL

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
OKRĘGOWY RZECZNIK 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ZAWODOWEJOKRĘGOWY SĄD LEKARSKI

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA

DELEGACI NA NZL



OKRĘGOWA RADA LEKARSKA

PREZYDIUM ORL

SEKRETARZ

ZASTĘPCY PREZESA

KOMISJE PROBLEMOWE

SKARBNIK

IZBA LEKARSKA



STAŻ PODYPLOMOWY

PODSTAWA PRAWNA



Zawód regulowany

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Ograniczone Prawo Wykonywania Zawodu 
Lekarza lub Lekarza Dentysty



TAKIE SAME PRZEPISY DLA LEKARZY                                  
I LEKARZY DENTYSTÓW !!!

PODSTAWA PRAWNA



Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza                   
i lekarza dentysty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 26 września 2012 r.  w sprawie 

stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

PODSTAWA PRAWNA



Artykuł 15, ustęp 3a 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód na
podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza
albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza
dentysty pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację,
o której mowa w art. 64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej
dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty wykonującego
zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej
„opiekunem”.
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PODSTAWA PRAWNA



Artykuł 15, ustęp 3b
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do
wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu,
z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace
badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem
lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu.
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PODSTAWA PRAWNA



Artykuł 15, ustęp 3b
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Stażysta jest uprawniony w szczególności do:
1) przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania

porad lekarskich po konsultacji z opiekunem,
2) wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich,
3) wydawania, po konsultacji z opiekunem, skierowań na badania

laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań
wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających
podwyższone ryzyko dla pacjenta,

4) samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna, metod
diagnostycznych i leczniczych, których praktyczna umiejętność została
potwierdzona przez opiekuna, (…)
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PODSTAWA PRAWNA



Artykuł 15, ustęp 3b
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Stażysta jest uprawniony w szczególności do:
5) wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów operacyjnych oraz

wspólnie stosowania metod leczniczych i diagnostycznych objętych
programem stażu,

6) prowadzenia, pod nadzorem opiekuna, historii choroby i innej
dokumentacji medycznej,

7) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, po skonsultowaniu
z opiekunem treści tych informacji,

8) zlecania czynności pielęgnacyjnych,
9) w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania

pacjentowi leków, a jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające –
po zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii jednego lekarza.

PODSTAWA PRAWNA



Artykuł 15, ustęp 3c
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Lekarz odbywający staż nie jest uprawniony do wystawiania
recept oraz wydania opinii i orzeczeń lekarskich.

PODSTAWA PRAWNA



STAŻ PODYPLOMOWY

CO NALEŻY ZAŁATWIĆ PRZED STAŻEM



Staż jest przydzielany przez okręgową izbę lekarską 
działającą na terenie, gdzie będzie się wykonywać 

zawód lekarza (odbywać staż podyplomowy).

Dla osób chcących odbyć staż na terenie 
województwa wielkopolskiego podanie 

o przyznanie miejsca stażowego należy złożyć w:

Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej
Aleja Niepodległości 37

61-734 Poznań
Budynek A, 2 poziom 

Pani mgr Magdalena Walkowiak, mgr Monika Gumna
tel. 61 852 58 60 wewn. 220; kom. 601-799-706

odz@wil.org.pl



 Informacje dotyczące stażu podyplomowego
 Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy

stażystów (szpitale macierzyste – podpisanie umowy)
 Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy

dentystów stażystów
 Wzór podania na staż podyplomowy
 Wykaz dokumentów wymaganych do przyznania

ograniczonego prawa wykonywania zawodu

www.wil.org.pl Sprawy 
Staż podyplomowy



 Przyjmowanie podań od początku czerwca

 Nieprzekraczalny termin złożenia podania o staż:

 Aby złożyć podanie nie trzeba zdać wszystkich 
egzaminów



W podaniu należy podać:
 dane osobowe i PESEL
 miejsce zamieszkania – jeśli chce się odbywać staż w ramach
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej należy podać wielkopolski adres i podawać
go już na wszystkich innych dokumentach do końca stażu
 sugerowane miejsce odbywania stażu – wybrane przez siebie jednostki
(z listy) max 5 jednostek – ważna kolejność!
 przyznawanie miejsc stażowych jest uzależnione od pierwszego miejsca

wpisanego w podaniu. Pierwszeństwo do szpitali mają osoby, które
wpisały dany szpital na pierwszym miejscu mimo iż osoby które wybrały
dany szpital na drugim miejscu mogą mieć wyższą średnią – warto
przemyśleć swój wybór!!!

Formularz dostępny na stronie www.wil.org.pl



JEDNOSTKI MACIERZYSTE

Jednostki, które zapewniają realizację 
programu przynajmniej jednego stażu 

i są wpisane na listę marszałka 
województwa.

Lista jednostek dostępna na stronie:

http://www.umww.pl/departamenty_d
epartament-zdrowia_podmioty-

uprawnione-do-realizacji-
medycznych-stazy-podyplomowych



POZNAŃ

JEDNOSTKI MACIERZYSTE

SZPITAL 2014 2015

Długa 2,97-4,61 (40 miejsc) 2,8-4,8

HCP 3,39-4,48 (31 miejsc) 3,9-4,7

Szwajcarska 2,97-4,45 (30 miejsc) 2,9-4,5

Juraszów 3,12-4,68 (20 miejsc) 3,3-4,1

Przybyszewskiego 2,88-4,68 (40 miejsc) 2,8-4,6

Dojazd 3,13-4,35 (10 miejsc) 3,3-4,4

Mickiewicza 3,71-4,65 (12 miejsc) 3,7-4,8



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKI MACIERZYSTE

SZPITAL 2014 2015

Konin 3,39-4,36 3,15-4,08

Kalisz 3,71-4,77 3,82-4,42

Szamotuły 3,34-4,35

Ostrów Wlkp. 2,62-4,27 3,47-4,45

Kępno

Krotoszyn

Leszno 2,98-3,88



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKI MACIERZYSTE

SZPITAL 2014 2015

Puszczykowo 2,81-4,66 3,69-4,16

Kościan 3,71-4,68

Pleszew 3,73-4,71 3,84-4,52

Gniezno 3,86-4,32 3,68-4,47

Piła 3,27-4,39 3,43-4,53

Środa Wlkp. 3,36-3,97



LEKARZE DENTYŚCI
JEDNOSTKI MACIERZYSTE

MIEJSCE STAŻU 2013 2014

ul. Szylinga 3,45-4,38 2,95-4,35

Centrum Stomatologii 3,11-4,65 2,83-4,48 

BaKaJa 3,27-4,43 3,59-3,91

Wildecka 3,14-4,17 3,48-4,13



LEKARZE DENTYŚCI
JEDNOSTKI MACIERZYSTE

MIEJSCE STAŻU 2013 2014

Dagmed 3,69-4,57

Centro-Dent 3,15-4,13

Expertus 2,89-4,30 3,71-4,37

Terapia-Dens 3,33-3,53 3,24-4,37



Po ostatnim egzaminie należy w Dziale Rejestru Lekarzy

(pokój nr 2/4) złożyć:

 wniosek o przyznanie ograniczonego prawa
wykonywania zawodu (wniosek W-1)

 zaświadczenie o średniej wydawane przez dziekanat
UM (średnia decyduje o pierwszeństwie przyznania
miejsca stażowego)

OGRANICZONE PRAWO 
WYKONYWANIA ZAWODU



Do tego podania należy załączyć:
 arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty 

 odpis dyplomu ukończenia studiów

 orzeczenie o stanie zdrowia na druku z izby lekarskiej 
wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego 
do badań profilaktycznych

 2 zdjęcia legitymacyjne (format dowolny)

 ksero dowodu osobistego

 osoby, które mają NIP – decyzję o nadaniu NIPu

OGRANICZONE PRAWO 
WYKONYWANIA ZAWODU



Termin złożenia podania o Ograniczone PWZ: 

Z tego względu należy rozważyć termin 
ostatniego egzaminu, bo wyrobienie dyplomu 

może trwać nawet ok. 2-3 tygodni

OGRANICZONE PRAWO 
WYKONYWANIA ZAWODU



Wyniki naboru na staż podyplomowy

Wyniki dostępne będą w WIL oraz na www.wil.org.pl

WYNIK POSTĘPOWANIA 
KWALIFIKACYJNEGO

Podania o staż nie będą rozpatrywane jeśli 
nie będzie się miało OPWZ



Po przyznaniu miejsca stażowego, ale nie wcześniej niż pod
koniec września należy zgłosić się do WIL po:

 uchwałę o przydzielonym miejscu

 „Kartę stażu podyplomowego” – potrzebną do wpisywania
zaliczeń szkoleń i staży



Na każdym stażu cząstkowym stażysta ma 
przydzielonego opiekuna stażu.

W jednostce macierzystej każdy stażysta ma 
przydzielonego koordynatora stażu,             

z którym uzgadnia m.in. kolejność staży



Przed rozpoczęciem stażu należy zgłosić się do nowego 
miejsca pracy szpitala, aby:

 podpisać umowę o pracę

 uzgodnić kolejność staży z koordynatorem stażu

 zrobić badanie lekarskie u lekarza zakładowego 

 donieść książeczkę sanepidowską

 dowiedzieć się o terminie szkoleń BHP – niektóre szpitale robią 
je już we wrześniu

 podać numer konta, na które ma być wpłacana pensja   



Należy zawsze zabrać ze sobą:

 dowód osobisty

 ograniczone prawo wykonywania zawodu

 dyplom ukończenia studiów

 zdjęcie

 uchwałę o przyznaniu miejsca stażowego



Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu 
można wyrobić sobie pieczątkę:
 OBOWIĄZKOWO muszą być zamieszczone:

- imię i nazwisko
- tytuł zawodowy taki jak w ustawie, na dyplomie i PWZ:

* lekarz (lek.), nie lekarz medycyny (lek. med.)
* lekarz dentysta (lek. dent.)

- numer (ograniczonego) prawa wykonywania zawodu

MOŻNA ALE NIE TRZEBA coś jeszcze:
- np. telefon komórkowy
- umieszczanie adresu jest bez sensu

Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu
nie zmienia się po stażu i jest identyczny 

z normalnym „pełnym” prawem wykonywania
zawodu – nie trzeba zmieniać pieczątki po stażu 



Początek  1 października – i ta data powinna być na 
umowie o pracę

Następny termin rozpoczęcia stażu: 1 marca



STAŻ PODYPLOMOWY

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE



Lekarze
13 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu)

Lekarze dentyści
12 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu)

Umowa o pracę na czas określony
 uprawnienia m.in. dla kobiet w ciąży
 „chorobowe”



KAŻDY DZIEŃ ZWOLNIENIA 
LEKARSKIEGO WYDŁUŻA STAŻ !!!



2007 zł brutto,

1 dyżur w tygodniu (10 godzin i 5 minut) lub 2 dyżury (5 godzin
oraz 5 godzin i 5 minut) – płatny 125% stawki godzinowej lekarza
stażysty

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (bony na Święta,
wczasy pod gruszą – wnioski trzeba złożyć dużo wcześniej) –
każdy szpital ma swój regulamin funduszu

ZAROBKI



 choroby wewnętrzne (w tym 1 tydz. krwiodawstwo)   11 tyg.
 pediatrię w tym neonatologię 6+2 tyg.
 chirurgię ogólną, w tym chirurgię urazową 6+2 tyg.
 położnictwo i ginekologię 7 tyg.
 psychiatrię 4 tyg.
 intensywną terapię, anestezjologię 2+1 tyg.
medycynę ratunkową 3 tyg. 
medycynę rodzinną 6 tyg.

STAŻ LEKARZA OBEJMUJE



 stomatologię ogólną, z uwzględnieniem 
• stomatologii zachowawczej 10 tyg.
• stomatologii dziecięcej 10 tyg.
• chirurgii stomatologicznej 8 tyg.
• periodontologii 4 tyg.
• ortodoncji 5 tyg.
• protetyki stomatologicznej 8 tyg.

medycynę ratunkową 2 tyg.

STAŻ LEKARZA DENTYSTY 
OBEJMUJE



STAŻ 
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

POZNAŃ

HCP

Szwajcarska

Juraszów



STAŻ 
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Kościan, ul. Szpitalna 7 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30

Koło, ul. Poniatowskiego 25 Ostrów Wlkp. ul. Limanowskiego 20/22

Konin, ul. K. Wyszyńskiego 1 Piła, ul. Rydygiera 1

Kalisz, ul. Poznańska 79 Pleszew, ul. Poznańska 125a

Jarocin, ul. Szpitalna 1 Środa Wlkp., ul. Czerwonego Krzyża 2

Leszno ul. Kiepury 45 Września, ul. Słowackiego 2



Za zgodą Dyrektora można 
odbyć staż cząstkowy w innej 

jednostce nawet jeśli dany 
staż można odbyć                            

w Jednostce Macierzystej. 



• Nie można robić poszczególnych 
staży w różnych województwach. 
„(Chirurgie nad morzem, internę  

w górach)”
• Aby robić cząstkowy staż w innym 

województwie trzeba przepisać się 
do tamtejszej Izby Lekarskiej 

(dużo „papierologii”)



 Staż lekarza, w ramach stażu cząstkowego obejmuje 
także: 
– z dziedziny chorób wewnętrznych (5 dni)

• szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej 
• oraz z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki                   

i leczenia choroby AIDS

– a w dziedzinie medycyny ratunkowej również (2 dni)
• kurs ratownictwa medycznego
• kurs wchodzi w skład stażu cząstkowego z Medycyny 

Ratunkowej (częste pytania)

KURSY



 Staż lekarza dentysty, w ramach stażu cząstkowego 
obejmuje także: 

– z dziedziny stomatologii ogólnej, obejmuje również
• szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki          

i leczenia choroby AIDS

– a w dziedzinie medycyny ratunkowej 
• kurs ratownictwa medycznego

KURSY



 Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje 
również:

– szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego (3dni)
– bioetyki (3 dni)
– prawa medycznego (4 dni)

KURSY



Kurs prawa medycznego oraz bioetyki odbywa się
w siedzibie WIL, kurs z orzecznictwa medycznego
odbywa się w ZUSie (Poznań, ul. Fabryczna 27/28) .

Informacje o terminie tych kursów znajdują się na
stronie WILu oraz informowani są o nich koordynatorzy
stażu.
http://wil.org.pl/staz-podyplomowy-2/w-trakcie-stazu/

KURSY



Dwudniowy kurs podsumowujący dla lekarzy oraz
dwutygodniowy kurs dla lekarzy dentystów z ratownictwa
medycznego organizowany jest przez Podyplomowe Studium
Medycyny Ratunkowej (Poznań, ul . Marii Magdaleny 14).

Terminy kursów znajdują się na stronie
www.wil.org.pl w zakładce staż podyplomowy

KURSY

http://www.wil.org.pl/


Kurs z krwiodawstwa i profilaktyki zakażeń HIV dla
lekarzy organizowany jest przez RCKiK (Poznań,
ul. Marcelińska 44).

Na kurs należy zapisać się indywidualnie. Terminy
oraz mail na który należy wysłać zgłoszenie na stronie
RCKiK

Jednak w niektórych szpitalach koordynator stażu
zapisuje stażystów.

KURSY



Odrabianie kursów

• Odrabianie nieobecności na danym stażu
cząstkowym z powodu kursów jest pozostawiona do
decyzji Koordynatorów stażu.

• Przez wiele lat nie odrabiało się nieobecności
związanych z kursami, od zeszłego roku ze względu
na komplikacje przy interpretacji przepisów decyzję
tą pozostawiono koordynatorom.



LEK I LDEK

CZYLI O EGZAMINIE SŁÓW KILKA



 Terminy LEKu: 15-30 września i 15-28 luty

 Terminy LDEKu: 1-15 września i 1-15 luty

 Zamierzając przystąpić do egzaminu należy
złożyć wniosek w terminie do 30 czerwca i do 30
grudnia – formularz dostępny na
www.cem.edu.pl

LEK I LDEK



 200 zadań:

– 5 możliwych odpowiedzi do wyboru

– test jednokrotnego wyboru

 Należy mieć 56% aby zdać

 Sposób przeprowadzenia egzaminu jest określony przez  
Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu Państwowego 
(www.cem.edu.pl)

 Treść zadań wynika z programu stażu

LEK I LDEK



Tematyka pytań testowych obejmuje:
– Choroby wewnętrzne 39 zadań

– Pediatrię 29 zadań

– Chirurgię 27 zadań

– Położnictwo i ginekologię 26 zadań

– Psychiatrię 14 zadań

– Medycynę rodzinną 20 zadań

– Medycynę ratunkową, intensywną terapię 

i anestezjologię 20 zadań

– Bioetykę i prawo medyczne 10 zadań

– Orzecznictwo 7 zadań

– Zdrowie publiczne                 8 zadań

LEK



Tematyka pytań testowych obejmuje:
– Stomatologię zachowawczą 46 zadań

– Stomatologię dziecięca 35 zadań

– Chirurgię  stomatologiczną 25 zadań

– Protetykę stomatologiczną 25 zadań

– Periodontologię 14 zadań

– Ortodoncję 20 zadań

– Medycynę ratunkową          10 zadań

– Bioetykę i prawo medyczne 10 zadań

– Orzecznictwo 7 zadań

– Zdrowie publiczne                 8 zadań

LDEK



Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy

okazać:
 Dokument tożsamości

Dyplom lekarza lub lekarza dentysty

W przypadku osób, które ukończyły studia, a nie
otrzymały dyplomu zaświadczenie potwierdzające
ukończenie studiów

LEK I LDEK



PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

CZYLI CO PO STAŻU



Po skończonym stażu podyplomowym należy 
złożyć w odpowiedniej okręgowej izbie 

lekarskiej wniosek o przyznanie                         
pełnego prawa wykonywania zawodu.

www.wil.org.pl



Do wniosku należy dołączyć:
Ksero odpisu aktu małżeństwa (dot. Pań)

Ograniczone Prawo Wykonywania Zawodu

Kartę stażu podyplomowego

 Świadectwo złożenia 1-go pozytywnie zdanego                  
LEK lub LDEK

Orzeczenie o stanie zdrowia

Ankietę oceny stażu podyplomowego

1 zdjęcie



SPECJALIZACJA

CZYLI ETAP NASTĘPNY



Kwalifikacja na podstawie wyniku LEKu i LDEKu
(maks. 200 punktów)

Dodatkowe punkty za doktorat, pracę w jednostce
akredytowanej, publikacje naukowe – tylko w trybie
pozarezydenckim



Miejsce akredytowane – posiadające akredytację 
do prowadzenia specjalizacji (lista na 
www.mz.gov.pl)

Formy realizowania specjalizacji:

– rezydentura

– pozarezydenckie: 

• etat

• oddelegowanie

• studia doktoranckie

• umowa cywilnoprawna

http://www.mz.gov.pl/


WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

CZYLI O CZY WARTO PAMIĘTAĆ



KOMISJA SOCJALNA
Na stronie www.wil.org.pl są informacje na temat zapomóg

losowych a także m.in. becikowego

http://www.wil.org.pl/


Pomoc finansowa dla stażystów
• Każdy stażysta ma możliwość zwrotów kosztów za dodatkowe

szkolenia odbywane w trakcie stażu – do kwoty 250 zł

• Np. za kursy przygotowujące do LEK-u!, dodatkowe kursy
pierwszej pomocy, kursy USG itp.

Więcej informacji na stronie:
http://wil.org.pl/sprawy/refundacja-kosztow-ksztalcenia/



W siedzibie WIL istnieje możliwość uzyskania porad prawnych.
Harmonogram pracy prawników dostępny jest na stronie internetowej WIL.

PORADY PRAWNE



Lekarz/lekarz dentysta, który nie uzyskuje przychodów, zarówno
z tytułu wykonywania zawodu jak i z innych źródeł, może złożyć
oświadczenie o nieuzyskiwaniu przychodów, na podstawie którego będzie
zwolniony z obowiązku opłacenia składki członkowskie.

Lekarz/lekarz dentysta, który zakończył okres nieosiągania przychodów
ma obowiązek niezwłocznie powiadomić izbę lekarską o tym fakcie poprzez
złożenie stosownego oświadczenia.

www.wil.org.pl REPOZYTORIUM  Dokumenty „składki”

SKŁADKI

http://www.wil.org.pl/


KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY

CZYLI MY!



Grupa ludzi młodych i tych…. nadal młodych zajmujących się sprawami 
Młodych Lekarzy.

Czym się zajmujemy?

 Spotkanie ze studentami ostatnich lat studiów lekarskich                               
i lekarsko-dentystycznych

 Spotkanie dla stażystów w sprawie specjalizacji i pracy z PWZ?

 Spotkanie integracyjne dla Młodych Lekarzy 

 Statuetka Mentora

 Nagroda dla osób, której najlepiej zdały LEK i LDEK

Współpraca z Komisjami ds. Młodych Lekarzy NRL oraz innymi ORL

KOMISJA DS. MŁODYCH 
LEKARZY WIL

Zapraszamy do współpracy!!!



Z inicjatywy Komisji powstał program polegający na 
refundacji dwóch dawek szczepionki przeciwko 

pneumokokom dla dzieci członków WIL

Drugą składową projektu będzie seria wykładów 
promujących szczepienia oraz szeroko  

zakrojona akcja w mediach

Z refundacji mogą skorzystać rodzice, których dziecko 
nie ukończyło 3 lat. Maksymalna zwracana kwota to 

500 złotych, warunkiem jest niezaleganie                                 
z opłacaniem składek członkowskich na Izbę.



KOMISJA DS. MŁODYCH 
LEKARZY WIL



Zapraszamy do współpracy!!!

Bartosz Urbański
mail: bartosz48@gmail.com

tel: 692 660 261

Anna Zajączkowska
mail: anka.zajaczkowska@gmail.com

Tel: 602696776

KOMISJA DS. MŁODYCH 
LEKARZY WIL



DZIĘKUJEMY

DO ZOBACZENIA ZA ROK!


