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RKW.00766.2021 Wojewoda Wielkopolski 
Michał Zieliński  
al. Niepodległości 16/18 
61-713 Poznań

Szanowny Panie Wojewodo, 

w imieniu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej proszę o wsparcie i oddziaływanie na Ministra 

Zdrowia w celu wydania decyzji o zwolnieniu z części ustnej egzaminu lekarzy 

przystępujących w sesji wiosennej br. do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego 

(PES). Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  13 marca wystosowała 

w tej sprawie apel do Ministra Zdrowia (kopia w załączeniu). 

Jednym z podnoszonych przez Radę argumentów jest fakt, że absencja lekarzy w 

systemie oczekujących na ustny egzamin specjalizacyjny wpływa negatywnie na pacjentów, 

którzy mogą doświadczyć kolejnych ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej z powodu 

pogłębiających się deficytów kadrowych w placówkach leczniczych. Podobne wątpliwości 

zgłaszały też inne okręgowe rady lekarskie. Minister Zdrowia niestety nie podzielił do dnia 

dzisiejszego tej argumentacji. 

Warto zwrócić uwagę, że liczne grono lekarzy, którzy zdali już część pisemną PES, 

mogłoby zasilić szeregi personelu medycznego kierowanego do zwalczania epidemii COVID-

19, zamiast przebywać na urlopach szkoleniowych. Problemu niedoboru kadr w placówkach 

dedykowanych leczeniu pacjentów z COVID-19 nie sposób rozwiązać tylko poprzez 

kierowanie do pracy w nich personelu z innych lecznic. Praktyka pokazuje, że takie działanie 

często prowadzi do dezorganizacji pracy w placówkach ochrony zdrowia, które znacząco 

odczuwają ubytek kadry.  



 

 
61-734 Poznań, ul. Nowowiejskiego 51 
NIP: 778-10-37-302 
REGON: 006212737 

tel. Centrala 61 852 58 60 
tel./fax 61 851 87 66 

e-mail: izba@wil.org.pl, www.wil.org.pl 
Konto WIL: PKO BP S.A. 4 Oddział w Poznaniu 

45 1020 4027 0000 1102 0404 3501 

 

 

 

Wyjątkowa sytuacja z jaką mierzymy się w związku z silnym uderzeniem epidemii 

COVID-19 skłania do podejmowania niestandardowych rozwiązań. W opinii Wielkopolskiej 

Izby Lekarskiej odwołanie ustnej części PES przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa 

pacjentów zarówno w skali województwa, jak i całego kraju. 

 

Zwracam się więc do Pana Wojewody z apelem o zaprezentowanie tego stanowiska 

na szczeblu rządowym. 

 

                                                                                         

 PREZES 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
 

lek. Artur de Rosier 
 

 

 

 

 

Załączniki: 

- kopia Apelu nr 1/2021/VIII z dnia 13 marca 2021 r.  
 



Apel nr 1/202 lNIII 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
z dnia 13 marca 2021 r. 

w sprawie odwołania ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji 

wiosna 2021 r. 

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wnioskuje do Ministra Zdrowia o

zwolnienie z części ustnej egzaminu lekarzy przystępujących w sesji wiosennej br. do 

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. 

Aktualna sytuacja w kraju jednoznacznie wskazuje na obecność trzeciej fali pandemii, co 

stanowi bezpośrednie niebezpieczeństwo dla osób zdających ustny egzamin, a niestety, w dużej 

części jeszcze nie zaszczepionych przeciwko COVID -19 w grupie O. 

Wszystkie argumenty uzasadniające przedmiot wniosku mają charakter wyjątkowy i stanowią 

świadectwo troski nie tylko o bezpieczeństwo samych lekarzy, ale również o pacjentów, którzy 

mogą być jeszcze bardziej ograniczeni w dostępie do właściwej opieki medycznej z powodów 

pogłębiających się deficytów kadrowych w placówkach leczniczych. 

SEKRETARZ 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

Wielkopolskie} zby Lekarskiej 

PREZES 
Okręgow · i 

Wielkop 

lek. 
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