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W odpowiedzi na list Pana z dnia 30 maja br. zawieraj'lcy prosb~ 0 zaj~cie

stanowiska w sprawie nalozonego przez Ministra Zdrowia obowi'lzku ksztalcenia

ustawicznego lekarzy, z upowaznienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie

informuj~, ze obowi'lzek doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystow wynika

z woH ustawodawcy, wyrazonej wart. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 0 zawodach
lekarza i lekarza dentysty Ot. Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.). Ksztalcenie

podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyst6w mog'l prowadzi6 podmioty wskazane wart.

19 ustawy, po spelnieniu okreslonych warunk6w, potwierdzonych przez okr~gow'l rad~

lekarsk'l wlasciw'l ze wzgl~du na miejsce prowadzenia ksztalcenia lub Naczeln'l Rad~
Lekarsk'l w odniesieniu do okr~gowej izby lekarskiej b~d'lcej organizatorem ksztalcenia
oraz organizatora ksztalcenia zamierzaj'lcego prowadzi6 ksztalcenie na terenie calego
kraju (art. 19 - art. 1ge).

W swietle art. 18 omawianej ustawy, lekarz/lekarz dentysta rna prawo i

obowi'lzek doskonalenia zawodowego, w szczeg6lnosci w r6znych formach ksztalcenia

podyplomowego. Prawodawca zobowi'lzuje jednoczesnie Ministra Zdrowia, po

zasi~gni~ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, do okreslenia w drodze rozporz'ldzenia,
sposobu dopelnienia tego obowi'lzku. Wykonaniem tej delegacji jest rozporz'ldzenie

Ministra Zdrowia z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w sprawie sposob6w dopelnienia

obowi'lzku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystow (Dz. U. Nr 231, poz.

2326 ze zm.).

Obowi'lzek ten znajduje r6wniez potwierdzenie wart. 56 Kodeksu Etyki

Lekarskiej, zgodnie z ktorym, powinnosci'l kazdego lekarza/lekarza dentysty jest stale
uzupelnianie i doskonalenie swej wiedzy i umiej~tnosci zawodowych, a takze
przekazywanie ich swoim wsp6lpracownikom.



awi'tzuj'tc do tresci Pana listu trzeba zauwazyc, ze zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. 0 izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 ze zm.), czIonkowie

samorz'tdu lekarzy obowi'tzani s't przestrzegac zasad etyki i deontologii oraz innych

przepis6w zwi'tzanych z wykonywaniem zawodu lekarza, a takze uchwal wIadz i

organ6w samorz'tdu lekarzy (art. 15). CzIonkowie samorz'tdu lekarzy podlegaj't

odpowiedzialnosci zawodowej przed s'tdami lekarskimi za post~powanie sprzeczne z

zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisow 0 wykonywaniu

zawodu lekarza (art. 41).

Informuje jednoczesnie, ze zmlana obowi'tzuj'tcych przepis6w prawa w

omaw· nym zakresie ~ QZQS a_·e 'Y-kompetencji or .. anj)w [zqdow ch w szcze 6!nosci

Ministra Zdrowia) oraz Parlamentu. Przypomniec wypada, ze stosownie do art. 4

cytowanej ustawy 0 izbach lekarskich, zadaniem samorz'tdu lekarzy jest m.in.

reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza. Zadanie to samorz'td lekarzy wykonuje w

szczeg61nosci przez negocjowanie warunk6w pracy i pIac, wsp6IdziaIanie w sprawach

doskonalenia zawodowego lekarzy, opiniowanie projektow ustaw dotycz'tcych ochrony

zdrowia i przepis6w dotycz'tcych wykonywania zawodu lekarza b'tdz wyst~powanie 0

ich wydanie.

Dzi~kuj~ za okazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich zaufanie. Mam nadziej~,

ze przedstawione informacje pozwol't Panu na obiektywn't ocen~ formu owanych

zastrzezeil oraz ustalenie organ6w wlasciwych w sprawie realizacji postulatow lekarzy

dentystow w zakresie wypelnienia obowi'tzku doskonalenia zawodowego.
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