SKIEROWANIE LEKARZY ODBYWAJĄCYCH SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE I
LEKARZY STAŻYSTÓW DO REALIZACJI INNYCH ZADAŃ NIŻ WYNIKAJĄCE Z
UMOWY
W dniu 1 kwietnia 2020 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawa ta ma szczególne znaczenia dla lekarzy
odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz dla lekarzy stażystów, gdyż stwarza możliwość
skierowania tych osób do realizacji innych zadań niż te wynikające z podpisanych przez lekarzy
umów.
Nowelizacji, poprzez dodanie ust. od 15 do 19, uległ art. 16m ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o
zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dodane zostały przepisy określające sytuację lekarzy
odbywających szkolenie specjalizacyjne w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii. I tak, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, w przypadku wystąpienia
któregoś z tych stanów, może zostać skierowany przez swojego pracodawcę do realizacji innych
zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne. Przy czym
skierowanie to dotyczy lekarzy, którzy nie zostali wcześniej objęci decyzją wojewody określoną w
art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi – tj. skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii do podmiotu, w którym odbywa się
szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu.
Co ważne, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po skierowaniu przez pracodawcę do
wykonywania pracy innej niż wynikająca z jego umowy, wykonuje pracę pod nadzorem lekarza
specjalisty. Lekarza tego wyznacza kierownik danej jednostki, przy czym nabywa on odpowiednie
uprawnienia kierownika specjalizacji.
Ustawodawca, przy wprowadzeniu nowelizacji, ustanowił również przepisy odnoszące się do
istotnej kwestii realizacji programów specjalizacji. Po pierwsze, na wniosek lekarza odbywającego
szkolenie specjalizacyjne dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego może uznać,
w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu specjalizacji, za równoważny
ze realizowaniem tego programu, jeżeli w okresie tym realizował zadania wyznaczone przez
pracodawcę w drodze skierowania. Po drugie, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne,
któremu odwołano kurs specjalizacyjny w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub
stanem epidemii, jest zwolniony z obowiązku realizacji tego kursu, jeżeli:



realizacja tego kursu wymaga przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego o okres dłuższy niż
3 miesiące oraz



zrealizował wszystkie inne kursy objęte programem specjalizacji.

Analogiczne przepisy, na wypadek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu
epidemii, ustanowiono również w stosunku do lekarzy stażystów, poprzez wprowadzenie do art. 15
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ust. od 8a do 8d. Także w tym przypadku stworzono
możliwość skierowania lekarzy stażystów przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż
wynikające z umowy, na podstawie której odbywają oni swój staż, jeżeli nie zostanie wydana
wspomniana powyżej decyzja administracyjna o skierowaniu lekarza do wykonywania zadań przy
zwalczaniu epidemii.
Podstawowa różnica dotyczy konieczności dostosowania zleconych w drodze skierowania zadań do
poziomu wiedzy i umiejętności konkretnego lekarza stażysty. Przy czym powinien on również
podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki,
do której został skierowany.
Zgodnie z nowymi przepisami, na wniosek lekarza stażysty minister właściwy do spraw zdrowia
może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu
podyplomowego, za równoważny ze realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie
zadania określone w skierowaniu.
Niestety zarówno w przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji, jak i lekarzy stażystów, przepisy nie
regulują w sposób szczegółowy całej procedury skierowania do realizacji innych zadań. Nie
określono zatem formy skierowania, zakresu tych zadań czy też ewentualnych wyłączeń (jak ma to
miejsce w przypadku decyzji wojewody stanowiącej skierowanie do pracy przy zwalczaniu
epidemii).
Podkreślenia wymaga również fakt, iż opisane powyżej przepisy stosuje się odpowiednio do lekarza
będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej (lekarz w trakcie specjalizacji) oraz lekarza
stażysty powołanego do zawodowej służby wojskowej.
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