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Komunikat

w sprawie kierowania lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne
do walki z pandemią

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony 

zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 567) wprowadzono do ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty rozwiązanie zgodnie, z którym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może 

zostać skierowany do walki z pandemią COVID-19 przez:

1. wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego 

podmiotu, albo 2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające 

z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, jeżeli nie 

zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który został skierowany do 

wykonywania pracy innej niż wynikająca z umowy, na podstawie której odbywa 

szkolenie specjalizacyjne, wykonuje pracę pod nadzorem lekarza specjalisty 

wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany. Lekarz 

specjalista nadzorujący pracę lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego 

nabywa odpowiednie uprawnienia kierownika specjalizacji.

2. Na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne dyrektor CMKP 

uznaje, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu 

specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli w okresie 
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tym realizował zadania, w związku ze skierowaniem przez wojewodę lub 

pracodawcę do innej pracy w czasie epidemii. Należy w tym miejscu wspomnieć, 

że dyrektor CMKP na bieżąco uznaje lekarzom okresy wykonywania innej pracy 

w związku z epidemią za równoważne z realizacją programu specjalizacji. 

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może także wystąpić, odpowiednio 

do Ministra Zdrowia lub wojewody, o wydłużenie szkolenia specjalizacyjnego z 

zachowaniem trybu.

Maciej Miłkowski 
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