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Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza 

(zwany dalej „Rzecznikiem Praw Lekarza”), działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Warszawie, reprezentując interesy osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty, na 

podstawie uchwały nr 471/P-VIII/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. oraz art. 2 ust. 2 i art. 5  pkt 14 ustawy 

o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019, poz. 965 ze zm.), zwraca się z prośbą o opublikowanie oraz 

przesłanie do wszystkich podmiotów leczniczych (zwanych dalej: „jednostkami szkolącymi”), 

w których odbywa się szkolenie specjalizacyjne na zasadach tzw. „wolontariatu”, informacji 

o obowiązku aneksowania przez kierowników tych jednostek umów cywilnoprawnych lekarzy, którzy 

realizują program szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny, na podstawie art. 16 ust. 

2 pkt 4 znowelizowanej ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Lekarza, Ministerstwo Zdrowia pismem z dnia 30 

września 2020 r. zajęło stanowisko w przedmiocie konieczności aneksowania umów 

cywilnoprawnych lekarzy, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne na podstawie tzw. 

„wolontariatu”. Przed wejściem w życie zmian zawartych w ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie 

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, lekarze mogli odbywać 

szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy cywilnoprawnej bez wynagrodzenia. 

W znowelizowanej ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzono obowiązek 

zawierania w treści wyżej wymienionych umów zapisu dotyczącego wysokości wynagrodzenia, które 

nie może być niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) (art. 16h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty).  
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Nadto podkreślić należy, iż zgodnie z treścią art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie 

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020., poz. 

1291), zmiany w treści umów cywilnoprawnych dotyczących wynagrodzenia powinny obowiązywać 

od dnia wejścia w życie powyższej ustawy.  

 Rzecznik Praw Lekarza prosi o przesłanie szczegółowej informacji dotyczącej liczby 

aneksowanych umów cywilnoprawnych przez kierowników jednostek szkolących, wraz z wykazem 

tych jednostek, w których dokonano przedmiotowej zmiany.  

 W celu usprawnienia wymiany pism, proszę o kierowanie dalszej korespondencji również na 

adres mailowy Rzecznika Praw Lekarza: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl 

  

       

 Łączę wyrazy szacunku 

            Monika Potocka  

       Rzecznik Praw Lekarza   

   

 

  

Załączniki:  

1. Uchwała upoważniająca, 

2. Pismo RPL, 

3. Pismo z dnia 30 września 2020 r. 

 

 

 


