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OPRACOWANIE PRAWNE   

dot. wprowadzonej możliwości skierowania lekarzy do pracy w trakcie specjalizacji  

w drodze rozporządzenia 

 

 Minister Zdrowia w niedopuszczalny sposób zmienił zasady kwalifikacji do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego przez lekarzy -> w drodze zmiany rozporządzenia dopuszczono możliwość arbitralnego 

skierowania lekarza do odbywania szkolenia w zasadzie dowolne miejsce przez wojewodę.  

 W dniu 1 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 

października 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. 

U. poz. 1918). Wspomnianym aktem prawnym, wprowadzono zmiany, które wywołały (od razu 

dodajmy: całkiem słusznie) przerażenie wśród młodych lekarzy. Swoiste „szatańskie wersety” autorstwa 

Ministra Zdrowia brzmią następująco: 

  

 „w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

 „1a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii  wojewoda może skierować lekarza do 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego w  jednostce akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, z pominięciem kryteriów kierowania do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego określonych w ust. 1. 

 1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wojewoda bierze pod uwagę miejsce zamieszkania kierowanego lekarza.” 

  

 Rozporządzenie, wprowadzone w życie praktycznie bez żadnej konsultacji ze środowiskiem, 

którego dotyczy i dotknie najbardziej, wywraca do góry nogami zasady dotyczące miejsca odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego. Należy podkreślić w tym miejscu, że wprowadzone rozporządzeniem nowe 

reguły odbywania specjalizacji, wprowadzają kryteria nieostre, uznaniowe, pozwalające na to, aby to 

urzędnik (fakt, że wysoki rangą, ale jednak urzędnik) decydował o miejscu odbywania specjalizacji – de 

facto wedle własnego uznania. 

 

 Jedynym niby-wymogiem jest to, aby w danym miejscu wystąpiła bliżej nieokreślone 

„szczególn ie  duże  zapotrzebowanie  na  udzie lan ie  świadczeń  zdrowotnych 

przez  l ekarzy” . Tak stanowi nowy § 7 ust. 1a) dodany na skutek zmiany rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 30 października 2020r.  

 Na osłodę dodano „konieczność” wzięcia pod uwagę przez wojewodę „miejsca zamieszkania 

kierowanego lekarza” (§ 7 ust. 1b ww.  rozporządzenia). Uwagę zwraca, że przyznano wojewodzie 

prawo, ale nie obowiązek kierowania lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w konkretnym 
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miejscu. Decyzja w powyższym zakresie będzie zatem zawsze po stronie wojewody, nawet pomimo 

istnienia przesłanek i potrzeb, aby uzupełnić w ten sposób braki kadrowe w konkretnym szpitalu. 

     

 W  spo sób  ra żą cy  n a rus z o ne  zos ta ły  pod s ta wo w e  zas ad y  konstytucyjne oraz 

zasady poprawnej legislacji albowiem:  

  

 1. lekarza rozpoczynającego szkolenie specjalizacyjne pozbawiono konstytucyjnego 

„prawa do wyboru miejsca pracy” w rozporządzeniu, podczas gdy możliwość ustalenia wyjątków w 

tym zakresie przewidziano wyłącznie w ustawie (art. 65 ust. 1 Konstytucji RP), do tego tylko w zakresie, 

który nie naruszy istoty regulowanej wolności bądź praw (art. 31 ust. 1 Konstytucji RP). Przypomnieć 

trzeba, że treścią wolności wykonywania zawodu jest stworzenie takiej sytuacji prawnej, w której każdy 

mieć będzie dostęp do jego wykonywania, uwarunkowany wyłącznie talentem i kwalifikacjami. Wyjątki 

ograniczające wolność wyboru i wykonywania zawodu nie mogą być arbitralne, nieostre czy 

nieuzasadnione.  

  

 2. przepis niższego rzędu „skasował” praktyczne znaczenie ustawowych kryteriów 

kwalifikacji do odbywania szkolenia specjalizacyjnego (punkty za wynik LEK / LDEK, za posiadanie 

stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych, za publikacje w czasopismach naukowych, za 

3-letni okres zatrudnienia lub stosunek służbowy w jednostce akredytowanej, średnią arytmetyczną ocen z 

egzaminów w okresie studiów -> art. 16c ust. 10 i ust. 10a u.zaw.lek.). Skutkiem jest także naruszenie 

celu wydania rozporządzenia w sprawie specjalizacji w zakresie konieczności zapewnienia obiektywności 

i przejrzystości postępowania kwalifikacyjnego (art. 16x ust. 1 u.zaw.lek.).  

  

 3. „powstał” nowy pozaustawowy tryb skierowania lekarza do pracy -> pomimo tego, że 

wojewoda ma już możliwość kierowania  lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne przy 

zwalczaniu epidemii (art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi + art. 16m ust. 15 u.zaw.lek.);  

  

 4. nie uregulowano podstawowych kwestii, w szczególności :  

 a. brak jakichkolwiek kryteriów pozwalających na merytoryczną ocenę kiedy następuje 

„szczególnie duże zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych; Przesłanka powyższa (dość 

ważna, oznacza bowiem, że samo „duże zapotrzebowanie” nie wystarczy do tego, aby skierować lekarza 

do danej jednostki, zapotrzebowanie musi bowiem być szczególnie duże) stanowi kryterium, którego 

zdefiniowanie pozostawiono całkowicie woli (lub jej braku) wojewody. Nie ma tutaj żadnych kryteriów 

obiektywnych, na których można by się oprzeć kwestionując decyzję wojewody. 
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 b. nie ma jakichkolwiek ograniczeń czasowych skierowania -> pomimo tego,  

że nawet powyższy tryb ustawowy skierowania lekarza do pracy zawiera maksymalny  

3-miesięczny okres pracy w innym miejscu (art. 47 ust. 7 ww. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń). Skutkiem może być skierowanie lekarza na czas dłuższy niż 3 miesiące, a nawet na bliżej 

nieokreślony czas (np. na czas trwania epidemii);   

 c. brak jakichkolwiek wyłączeń spod stosowania tego przepisu (jak np. w stosunku do lekarzy 

opiekujących się małymi dziećmi, czy choroby przewlekłe w ww. trybie skierowania na podstawie 

przepisów ustawy); 

 d. warto zwrócić uwagę na pozytywnie (z pozoru) brzmiący zapis, mówiący o tym, że przy 

podejmowaniu decyzji o skierowaniu lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda 

będzie brał pod uwagę miejsce zamieszkania tego lekarza. Niestety z powyższego zapisu nie wynika nic 

ponad to, że wojewoda kierując lekarza do pracy w ośrodku oddalonym o wiele kilometrów od miejsca 

jego zamieszkania, będzie mieć na uwadze, że lekarz mieszka w innym miejscu. I tyle. Nic więcej z tego 

zapisu nie wynika. 

 e. brak informacji, czy lekarzowi skierowanemu do innej jednostki będzie przysługiwał zwrot 

kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia (jak w ww. trybie skierowania na podstawie przepisów 

ustawy) 

 f. istnieje ryzyko, że lekarzowi skierowanemu do innej jednostki nie będzie przysługiwało 

wyższe wynagrodzenie (jak w ww. trybie skierowania na podstawie przepisów ustawy); 

 g. brak określenia, czy ww. nowe skierowanie przez wojewodę będzie decyzją 

administracyjną (jak w ww. trybie skierowania na podstawie przepisów ustawy) + brak wskazania, czy  

i w jakim trybie będzie możliwość wniesienia odwołania od takiej decyzji wojewody, czy  wniosku o 

ponowne rozpatrzenie (jak w ww. trybie skierowania na podstawie przepisów ustawy);  

 h. nie zapewniono lekarzowi, który zostanie skierowany „w nowym trybie” przez wojewodę 

możliwości powrotu do wybranej przez lekarza w postępowaniu kwalifikacyjnym jednostki.     

  

 5. samorząd lekarski został pozbawiony możliwości udziału w organizowaniu 

doskonalenia zawodowego lekarzy w części dotyczącej szkolenia specjalizacyjnego (naruszenie art. 5 

pkt. 7 ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. o izbach lekarskich w zw. z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP – 

samorząd zawodowy ma obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu). Jest to 

skutek pominięcia w toku legislacji jednoznacznego negatywnego stanowiska samorządu lekarskiego, 

wyrażone w Stanowisku Nr 120/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 października 

2020r. (w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów).  
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 Na zakończenie należy poświęcić kilka słów innemu zagrożeniu, które płynie z treści omawianego 

rozporządzenia. Zagrożenie dotyczy kwestii możliwych nadużyć przy kierowaniu lekarzy do odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego w konkretnym miejscu. W procesie tym nie będzie się uwzględniać 

dotychczasowych wyników w nauce, co skutkuje wyrażanymi w środowisku lekarskim obawami, iż 

osoby posiadające odpowiednie poglądy lub „geny” będą otrzymywać bardziej atrakcyjne miejsca w 

szpitalach lub klinikach – bez związku z ich dotychczasowymi wynikami w nauce i osiągnięciami w 

wykonywaniu zawodu lekarza. 

  

 Biorąc powyższe pod rozwagę konieczne jest natychmiastowe uchylenie wprowadzonej zmiany.   

 

stan prawny na dzień 8 listopada 2020r.  

 

    Karol Kolankiewicz    Krzysztof Izdebski     
    adwokat, Prezes Zarządu ISPOZ  adwokat, Lider ISPOZ    
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Toruniu, gdzie zajmuje się poradnictwem prawnym, skierowanym do lekarzy; prowadzi wykłady z zakresu prawa 
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