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Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana 

Nielubowicza, działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, reprezentując interesy 

osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty, na podstawie uchwały nr 471/P-VIII/19 z dnia 

17 kwietnia 2019 r. oraz art. 2 ust. 2 oraz art. 5  pkt 14 ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 r. poz. 

168), wnosi o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie uzależniania realizacji stażu 

kierunkowego od nabycia przez lekarzy rezydentów nieobowiązkowych ubezpieczeń OC, NNW oraz 

HIV.  

Z powziętych przez Rzecznika Praw Lekarza informacji, Instytut Hematologii 

i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie nie zapewnia lekarzowi odbywającemu szkolenie 

specjalizacyjne nieobowiązkowego ubezpieczenia OC, NNW i HIV przy skierowaniu na staż 

kierunkowy do podmiotu zewnętrznego, co w konsekwencji powoduje konieczność wykupienia przez 

lekarza rezydenta nieobowiązkowego ubezpieczenia indywidualnego.  

Głównym celem szkolenia specjalizacyjnego jest zdobycie przez lekarza doświadczenia 

praktycznego oraz nabycie przez niego wiedzy w danej dziedzinie medycyny. Niedopuszczalne jest, 

aby podmiot prowadzący szkolenie (pracodawca) przerzucał ciężar zapewnienia pracownikowi 

(lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne) bezpiecznych warunków pracy oraz ochrony 

zdrowia na tego pracownika. To na pracodawcy ciąży obowiązek spełnienia wymogów właściwych 

dla pracy danego rodzaju, nawet jeśli ma to miejsce poza miejscem podmiotu macierzystego 

(pracodawcy), w związku z koniecznością realizacji elementu programu specjalizacji. Uzależnianie 

realizacji stażu kierunkowego od nabycia przez lekarzy rezydentów nieobowiązkowych ubezpieczeń, 
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jest niedopuszczalne. Rzecznik Praw Lekarza zawiadamia, że w przesłanej do Rzecznika Praw 

Lekarza skardze lekarza rezydenta, wskazano że lekarz rezydent kierowany do odbycia stażu 

kierunkowego musi przedłożyć polisę lub zaświadczenie od Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z 

siedzibą w Warszawie, dot. nieobowiązkowego ubezpieczenia OC, NNW lub HIV. W przypadku 

nieprzedłożenia jednego z wyżej wymienionych dokumentów do kadr podmiotu przyjmującego na 

staż kierunkowy, odmawia się lekarzowi rezydentowi odbycia stażu kierunkowego. W tym miejscu 

należy wskazać, iż Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie zwiera jedynie 

umowy ubezpieczenia grupowego dotyczące swoich pracowników, jednak umowy te nie obejmują 

lekarzy rezydentów skierowanych na staż kierunkowy. Opisana praktyk odbywa się również w 

Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.  

Powyższe argumenty zdaniem Rzecznika Praw Lekarza, potwierdzają zasadność wszczęcia 

postępowania wyjaśniającego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i dokonania 

kontroli w wyżej wskazanych podmiotach.  

 

 

 

 Załączniki: 

1. Kopia uchwały. 

2. Kopia skargi lekarza.  
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Do wiadomości: 

Ministerstwo Zdrowia  

Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki 

e-mail: dep-ns@mz.gov.pl 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 
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