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Pani 

Monika Potocka

Rzecznik Praw Lekarza

Okręgowa Izba Lekarska

 w Warszawie

rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani wystąpienie przesłane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Zdrowia 

z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczące uzależniania przez podmioty lecznicze przyjęcia 

lekarza na staż cząstkowy w ramach stażu podyplomowego oraz w przypadku lekarzy 

rezydentów na staż kierunkowy, od nabycia nieobowiązkowego ubezpieczenia OC 

i NNW oraz HIV oraz wprowadzenia zmian w umowach akredytacyjnych o zakazie 

stosowania powyższych praktyk, Departament Rozwoju Kadr Medycznych uprzejmie 

informuje, że w tej sprawie przekazał stanowisko Departamentu Rzecznikowi Praw 

Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pismem znak KNLU.816.5.2020.AKL 

z dnia 14 lutego 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że Minister Zdrowia nie zawiera umów akredytacyjnych 

z jednostkami szkolącymi. Zgodnie z art. 19f ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) jednostka organizacyjna ubiegająca się 

o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, jest obowiązana spełniać 

określone warunki a następnie wystąpić do Dyrektora CMKP z wnioskiem o udzielenie 

akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

Informujemy również, że umowy, które zostały zawarte przez Ministra Zdrowia 

z jednostkami prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne na finansowanie szkoleń 
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specjalizacyjnych lekarzy rezydentów, z dniem 31 grudnia 2020 r. ulegają rozwiązaniu. 

Od 1 stycznia 2021 r. nie będą zawierane umowy przez Ministra Zdrowia na 

finansowanie szkoleń specjalizacyjnych.

Odnosząc się do wniosku o wprowadzenie zapisów o zakazie uzależniania odbywania 

stażu kierunkowego od wykupienia przez lekarza rezydenta nieobowiązkowego 

ubezpieczenia OC, NNW oraz HIV w opinii Departamentu nie ma takiej potrzeby gdyż 

zapis dotyczący ubezpieczenia OC na czas realizacji szkolenia specjalizacyjnego dla 

lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne powinien znaleźć się zgodnie z art. 19f 

ust. 2 pkt 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w umowie o staż kierunkowy 

zawartej z podmiotem prowadzącym staż kierunkowy w celu umożliwienia zrealizowania 

przez lekarzy programu specjalizacji, w tym staży kierunkowych, o których mowa w ust. 

3, których realizacji nie może zapewnić w ramach swojej struktury organizacyjnej 

jednostka macierzysta.

Umowa o staż kierunkowy ma na celu określenie warunków i zasad odbywania staży 

kierunkowych, wzajemnych praw i zobowiązań dla jednostek szkolących jak i lekarzy. 

Analogicznie, w kwestii uzależniania przez jednostki szkolące przyjęcia lekarza na staż 

podyplomowy od posiadania przez niego dodatkowego ubezpieczenia, zapis dotyczący 

ubezpieczenia OC na czas realizacji stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty  

powinien znaleźć się zgodnie § 6 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

stażu podyplomowego lekarza i lekarz dentysty (Dz.U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.) 

w umowie o staż zawartej z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, 

w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza lub lekarza dentystę, w ramach 

oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może 

zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

Z poważaniem 

Małgorzata Zadorożna 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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