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 Szanowna Pani Prezes, 

 Magdo, 

 

 W załączeniu przekazuję Uchwałę Nr 1/VIII/21 Komisji Stomatologicznej 

Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zwrócenia się do Konwentu 

Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich. Temat stary jak świat - jak w warunkach 

dysproporcji liczebności obu zawodów zapewnić tej mniej liczebnie grupie optymalne 

warunki do zastosowania jasnych i czytelnych kryteriów wyboru w skład 

najważniejszych organów samorządowych ? 

 Sam pomysł wynikający z naszego apelu do Konwentu Prezesów Okręgowych 

Rad Lekarskich musi być finalnie obudowany jeszcze dodatkowymi postanowieniami. 

Niemniej już na tym etapie chcielibyśmy poznać opinię Konwentu co do szans 

porozumienia. Uchwała nie ma uzasadnienia. Wspomnę więc tylko, że stomatologów 

do NRL wybiera się dużo mniej niż lekarzy. Zatem lista uszeregowanych pod 

względem liczebności izb okręgowych, którym można by „przydzielić” miejsce 

stomatologiczne w NRL, jest dużo krótsza niż w przypadku miejsc lekarskich w NRL. 

Do tego padamy „ofiarą własnego sukcesu” - im więcej jest prezesów okręgowych izb 

lekarskich - lekarzy dentystów (co jest zjawiskiem pożądanym), tym mniej, jako 

stomatolodzy, wybieramy członków NRL bezpośrednio na KZL. Cierpimy - jak cały 
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system izbowy - na syndrom „krótkiej ławki kadrowej”. Jest możliwe, a nawet 

prawdopodobne, że nowe talenty organizacyjne gdzieś zalegają. Może właśnie w tych 

mniejszych izbach ?.  Bez jasnej perspektywy sprawiedliwej rywalizacji być może nigdy 

się one ujawnią. Pomijając zaś  ten szczególny wzgląd, odnosząc się do ogólnych 

zasad wyborów założyć trzeba , że  kompetencje do członkostwa w organie  najlepiej 

oceniają najczęściej ci, którym działalność tych organów jest dedykowana 

Może nie będzie to przysłowiowe poszukiwanie kamienia filozoficznego. Może sukces 

jest - jeśli nawet nie na wyciągnięcie ręki - to w każdym razie w zasięgu możliwości. 

 

 

                                                                                                    Z poważaniem, 

Przewodniczący KS NRL 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 - Uchwała   Nr 1/VIII/21 Komisji Stomatologicznej NRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała nr 1/VIII/21  
Komisji Stomatologicznej  
Naczelnej Rady Lekarskiej 

z 5 lipca 2021r 
w sprawie zwrócenia się do konwentu Prezesów ORL 

 
 

§1. 
 

Komisja Stomatologiczna NRL zwraca się do Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich 
z propozycją dokonania z Prezesami ORL ustalenia przed XV Krajowym Zjazdem 
Lekarzy  wspólnej listy rekomendacyjnej kandydatur lekarzy dentystów w wyborach do 
Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbędą się w trakcie XV KZL. 
Listę tę , z liczbą kandydatur równą przypadającej lekarzom dentystom liczbie miejsc w NRL, 
jaka będzie obsadzana w drodze wyborów na KZL wyłoniłoby głosowanie w trakcie 
zorganizowanego przed XV Krajowym Zjazdem Lekarzy Zgromadzenia Lekarzy Dentystów -
Delegatów na XV KZL.  
 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Sekretarz Komisji 
Anita Pacholec 

Przewodniczący Komisji  
Andrzej Cisło  

 


