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Centrum Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuję, że w dniu 24.03.2020 r. 

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie zasad odbywania szkolenia specjalizacyjnego 

w okresie stanu epidemii choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. 

 

Dotyczy poniższych przypadków: 

 

„- Objęcie lekarza w trakcie specjalizacji kwarantanną spowodowaną podejrzeniem zarażenia 

wirusem wywołującego chorobę COVID-19 będzie podstawą do przedłużenia specjalizacji na 

podstawie art. 16l ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

zgodnie z którym, w uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu 

trwania szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda, a w odniesieniu do lekarzy 

odbywających specjalizację w ramach rezydentury – minister właściwy do spraw zdrowia. W tym 

przypadku przedłużenie szkolenia nastąpi również z zachowaniem dotychczasowych trybów. 

 

-Ten sam, co w pkt powyżej, mechanizm przedłużenia specjalizacji będzie miał zastosowanie  

w przypadku, gdy na oddziale, w którym pracuje lekarz zostały wprowadzone zmiany 

organizacyjne – np. ograniczenie przyjęć, rezygnacja z dyżurów towarzyszących – jeżeli będzie  

to miało wpływ na stopień realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego lub z powodu 

zagrożenia epidemicznego lub epidemii został odwołany kurs specjalizacyjny. W przypadku 

nadrobienia w okresie późniejszym poszczególnych elementów programu, np. procedur lub 

dyżurów, przedłużenie szkolenia nie będzie konieczne. 

 

-Ten sam mechanizm przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego będzie miał zastosowanie,  

w przypadku gdy lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, zostanie czasowo przeniesiony  

na inny odział, w którym w związku z epidemią istnieje zapotrzebowanie na kadry medyczne. 

 

Minister Zdrowia i Wojewoda, skorzysta z ww. przepisu przy przedłużaniu szkolenia 

specjalizacyjnego, również wtedy, gdy z powodu stanu epidemii nie będą mogły odbywać się 

staże kierunkowe. W takiej sytuacji, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne powinien 

wrócić do macierzystej placówki i zostać zagospodarowany zgodnie z jej potrzebami,  

w szczególności jednak na oddziale prowadzącym staż podstawowy. 

  

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że dnia 20 marca 2020 r. wprowadzony został  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, co oznacza, że odpowiednio wojewoda lub 

Minister Zdrowia będzie mógł zastosować art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), 

który pozwala na władcze kierowanie, w drodze decyzji administracyjnych, przedstawicieli kadr 

medycznych do pracy przy zwalczeniu epidemii, na okres do trzech miesięcy. 

Ponadto należy wskazać, że pracodawca, może zastosować art. 42 § 4 Kodeksu Pracy (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) i w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, 

powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 

miesięcy w roku kalendarzowym. Przepis ten ma również zastosowanie w stosunku do lekarzy 
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odbywających staż podyplomowy lub szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę, 

zatem w przypadku zaistnienia takiej konieczności pracodawca może powierzyć im wykonywanie 

innych zadań, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu szkolenia specjalizacyjnego. 

Jednocześnie informujemy, że trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (w ramach tzw. specustawy), które wprowadzą możliwość zaliczenia 

okresu pracy na warunkach opisanych powyżej do okresu odbywania stażu podyplomowego oraz 

szkolenia specjalizacyjnego. Będziemy, o tym informować w oddzielnych komunikatach.” 

 

CKP nie udziela informacji szczegółowych, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z MZ. 

 

 

Źródło: 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-odbywania-szkolenia-

specjalizacyjnego-w-okresie-stanu-epidemii-choroby-covid-19-spowodowanej-wirusem-sars-cov-
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