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Dziękuję uprzejmie za wyjaśnienie z dnia 5 listopada 2009 r. Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Pana Adama Fronczaka w sprawie opóźnienia w ogłoszeniu 
liczby miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym 
przeprowadzonym w termienie 1 - 31 października 2009 r. mogą rozpocząć 
specjalizację w ramach rezydentury. 

Z przykrością informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie może udzielonego 
wyjaśnienia uznać za wystarczające w sprawach podnoszonych w wystąpieniu 
Rzecznika z dnia 15 października 2009 r.. 

Uprzejmie przypominam, że w wystąpieniu tym Rzecznik podniósł również 
problem możliwości odbycia specjalizacji w wybranej dziedzinie medycyny, zwłaszcza 
w formie rezydentur, oraz kwestię braku możliwości przyznania etatów rezydenckich na 
podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w 
sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 ze zm.). 

Ponadto, Rzecznik wyraził stanowisko w sprawie dostępu lekarzy do kształcenia 
i specjalizacji. Zdaniem Rzecznika, trudny dostęp lekarzy do odbywania specjalizacji w 
połączeniu z niekorzystną tendencją demograficzną i migracją lekarzy, już 
doprowadziły do odczuwalnych braków lekarzy specjalistów w niektórych dziedzinach 
medycyny. W interesie pacjentów i całego społeczeństwa leży zatem usprawnienie i 
ułatwienie rozwoju zawodowego lekarzy, w tym odbywania specjalizacji, przy 
zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia i wysokich kwalifikacji lekarzy specjalistów. 
Niezbędne jest w szczególności zapewnienie wszystkim lekarzom nieskrępowanego, 
równego i opartego na przejrzystych zasadach dostępu do doskonalenia zawodowego, w 
tym odbywania specjalizacji w formie rezydentury, a także zniesienie ograniczeń w 
dostępie lekarzy do wybranej przez siebie specjalizacji. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jt. Dz. U. 2008r. 
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Nr 136, poz. 857 ze zm.), lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w 
szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Każdy lekarz 
wyrażający chęć uzyskania tytułu specjalisty powinien mieć realną możliwość odbycia 
specjalizacji zawodowej. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze 
zm.), ponownie zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się 
do podniesionych kwestii oraz o przekazanie informacji odnośnie działań i zamierzeń 
resortu zdrowia w kwestii rozwiązania sygnalizowanych problemów. 


