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Pani

Monika Potocka

Rzecznik Praw Lekarza

Okręgowa Izba lekarska

w Warszawie

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani wystąpienie przesłane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Zdrowia 

w dniu 1 lutego 2021 r., Departament Rozwoju Kadr Medycznych prosi o przyjęcie 

następującego stanowiska w sprawie możliwości rozwiązania umowy cywilnoprawnej 

zawieranej w celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

Zgodnie z art. 19f ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z poźn. zm.) (dalej: ustawa) szkolenie 

specjalizacyjne może być prowadzone przez jednostki organizacyjne, uprawnione do 

prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, które spełniają określone w ustawie warunki

i uzyskały akredytację do szkolenia specjalizacyjnego. Potwierdzeniem akredytacji jest 

wpis na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego 

w danej dziedzinie.

Jednostka organizacyjna na własny wniosek występuje do dyrektora CMKP o udzielenie 

akredytacji do szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny. Oznacza to, 

że sama decyduje się na przyjęcie lekarza na szkolenie specjalizacyjne i zgadza się na 

warunki jakie należy zapewnić lekarzowi w trakcie szkolenia. Otrzymanie akredytacji do 
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szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny oraz otrzymanie miejsc 

szkoleniowych nie wskazuje w jakim trybie (rezydentura czy pozarezydencki) będą się 

szkolić lekarze przyjęci do jednostki w celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego.

Z powyższego wynika, że umowa o szkolenie specjalizacyjne jest umową szczególną, 

umową celową zawieraną między akredytowaną jednostką szkoleniową w danej 

dziedzinie medycyny a lekarzem rozpoczynającym szkolenie specjalizacyjne. Celem tej 

umowy jest odbycie szkolenia specjalizacyjnego, zrealizowanie przez lekarza wszystkich 

elementów programu szkolenia w celu przystąpienia do Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego. Umowa zawarta jest na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego ze 

wskazaniem trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego i wzajemnych zobowiązań.

Jednostka szkoleniowa zawierająca z lekarzem umowę o odbycie szkolenia 

specjalizacyjnego zobowiązuje się do zapewnienia lekarzowi warunków merytorycznych 

i organizacyjnych umożliwiających realizację programu specjalizacji w określonym 

programem specjalizacji czasie.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty wyraźnie wskazuje, kiedy lekarz nie może 

realizować szkolenia specjalizacyjnego i kiedy może dojść do rozwiązania umowy 

o szkolenie. Mówi o tym art. 16o ust. 1 ww. ustawy. 

Należy przyjąć, że wypowiedzenie tej umowy może nastąpić tylko z przyczyn, które 

uniemożliwiają szkolenie specjalizacyjne. Przyczyny te wymienia w szczególności art. 

16o ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (zawieszenie lekarza w prawie 

wykonywania zawodu, ograniczenie lekarza w wykonywaniu określonych czynności 

medycznych, niepodjęcie przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 

miesięcy od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia tego szkolenia na skierowaniu 

wystawionym przez organ kierujący do odbycia szkolenia, zaprzestanie przez lekarza 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego, przerwanie szkolenia specjalizacyjnego 

lekarza, na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii konsultanta

wojewódzkiego, upływ okresu, w którym lekarz był zobowiązany ukończyć specjalizację, 

 nieprzedłożenia dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty” w okresie miesiąca od dnia wydania 

zaświadczenia, o którym mowa w art. 16c ust. 18). 

Zatem powodem rozwiązania umowy o szkolenie nie może być rozwiązanie umowy za 

wypowiedzeniem bez uzasadnienia przyczyny wypowiedzenia tej umowy.
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Uznanie możliwości wypowiedzenia umowy o szkolenie specjalizacyjne mogłoby  

prowadzić do przekreślenia wysiłków lekarza, który z sukcesem przeszedł trudne 

postępowanie kwalifikacyjne, a także do strat społecznych, wynikających 

z nieukończenia specjalizacji przez lekarza, zamknięcia możliwości dalszego kształcenia 

oraz przekreślenia uzyskanych przez lekarzy zaliczonych staży i kursów, z którymi wiąże 

się utrata środków finansowych poniesionych przez lekarza w trakcie szkolenia 

np. z tytułu opłat za hotele i przejazdy.

Dodatkowo należy pamiętać, że konsekwencją dla jednostki szkoleniowej za 

wypowiedzenie umowy lekarzowi bez podania przyczyny wypowiedzenia będzie utrata 

przez jednostkę szkoleniową miejsca szkoleniowego.

Z poważaniem 

Małgorzata Zadorożna 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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