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W odpowiedzi na kolejny list Pana z dnia 29 lipea br. zawieraj<l.cy prosb~ 0

zaj~cie stanowiska w sprawie nalozonego przez Ministra Zdrowia obowi<l.zku
ksztalcenia ustawicznego lekarzy bez zarezerwowania srodkow finansowych na ten cel,

z upowaznienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuj~, ze w swietle

konstytueyjnyeh i ustawowyeh kompeteneji, Rzeeznik Praw Obywatelskieh stoi na

strazy wolnosci i praw czlowieka i obywatela okreslonych w Konstytucji oraz w innych

aktach normatywnych. Rzecznik nie jest zatem straznikiem szeroko poj~tej

praworz<l.dnosci i nie sprawuje kontroli przestrzegania prawa w znaezeniu

przedmiotowym, jak rowniez nie pelni roli eksperta lub arbitra oraz nie udziela porad

prawnych w indywidualnych sprawach i nie dokonuje wykladni obowi<l.zuj<l.cego prawa,
jezeli nie jest to zwi<l.zane z konkretnym przypadkiem naruszenia prawa, w sprawie

ktora zostala podj~ta na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 0 Rzeczniku Praw

Obywatelskieh (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.).

awi<l.zuj<l.C do tresci Pana listu i postawionych pytaii ponownie informuj~, ze
obowiazek doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystow wynika z woli

ustawodawey, wyrazonej wart. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 zawodaeh lekarza

i lekarza dentysty (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.). W swietle tego

przepisu, lekarz/lekarz dentysta ma prawo i obowi<l.zek doskonalenia zawodowego, w

szczegolnosci w roznych formach ksztalcenia podyplomowego.

Obowi<l.zek doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystow nle zostal

zatem nalozony - jak Pan sugeruje - przez Ministra Zdrowia, ale przez ustaw~.

Powolana ustawa, ani zadne inne przepisy powszechnie obowi<l.zuj<l.cego prawa, nie
r

zawieraj<l. regulacji w zakresie pomocy finansowej lekarzom realizuj<l.cym obowi<l.zek
doskonalenia zawodowego, jak rowniez nie upowazniaj,\: Ministra Zdrowia lub innego



organu publieznego do zarezerwowania na ten eel srodk6w finansowych. Prawodawea,

art. 18 ust. 2 powolanej ustawy, zobowi'lzal Ministra Zdrowia, jedynie do okreslenia

w drodze rozporz'ldzenia, sposobu dopelnienia tego obowi'lzku. Wykonaniem tej

delegacji jest rozporz'ldzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 paidziernika 2004 r. w sprawie

sposob6w dopelnienia obowi'lzku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy

dentyst6w (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 ze zm.).

Zwazyc r6wniez wypada, ze z zadnego z przepis6w obowi'lzuj'lcej Konstytucji.

RP nie da si~ wyprowadzic wniosku 0 prawie obywateli, w tym lekarzy i lekarzy

dentyst6w, do bezplatnego realizowania obowi'lzku doskonalenia zawodowego, b'ldi 0

zobowi'lzaniu organ6w publicznych do zarezerwowania srodk6w finansowych na

realizacj~ tego zadania. Nie spos6b wi~c m6wic 0 "naduzyciu prawa" w przypadku
nalozenia obowi<l:zku doskonalenla zawooowego lekarzy i lekarzy entystow bez
zarezerwowania srodk6w na ten cel.

Ponownie informuj~, ze zmlana obowi'lzuj'lcych przepis6w prawa w

interesuj'lcym Pana zakresie pozostaje w kompetencji organ6w rZ'ldowych (w

szczeg6lnosci Ministra Zdrowia) oraz Parlamentu, a takze samorz'ldu zawodowego

lekarzy. Przypominam jednoczesnie, ze obowi£tzek doskonalenia zawodowego wi'lze si~

z wykonywaniem wi~kszosci zawod6w wymagaj'lcych specjalistycznej wiedzy i

umiej~tnosci, a zatem nie dotyczy tylko lekarzy i lekarzy dentyst6w.
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