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Warszawa, dnia 18.01.2021 r. 

 

APEL 

Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  

 

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

Nielubowicza, 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., art. 2 ust. 2 oraz art. 5 pkt 14 ustawy o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 

965 ze zm.), w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej również: „ustawą zmieniającą”), 

a w konsekwencji wprowadzeniem nowego przepisu art. 16h ust. 2 pkt 4 ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty (zwana dalej również: „ustawą zmienianą”), a także mając na względzie art. 16 

ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 

innych ustaw, apeluje do Rzeczników Okręgowych Izb Lekarskich o wszczynanie postępowań 

przeciwko podmiotom leczniczym, które zawarły z lekarzami umowy cywilnoprawne na zasadach 

tzw. „wolontariatu” w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego.  

 Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wskazuje, iż zasadnym 

byłoby podjęcie przez Rzeczników Praw Lekarza poszczególnych Okręgowy Izb Lekarskich działań 

zmierzających do publikowania stanowiska Ministerstwa Zdrowia z zakresu „wolontariatu” na 

stronach internetowych tych izb, w celu poinformowania lekarzy, iż zawarte przez lekarza umowy 

cywilnoprawne w trybie tzw. wolontariatu powinny zostać aneksowane i przekształcić się w umowy 

odpłatne.  

 Rzecznik również zwraca uwagę, iż otrzymuje informacje od poszczególnych lekarzy 

będących członkami innych Okręgowych Izb Lekarskich, iż w poszczególnych województwach 

kierownicy jednostek szkolących odmawiają aneksowania przedmiotowych umów, a w konsekwencji 

kwestionują prawo do wynagrodzenia tych lekarzy. Dlatego tak istotnym jest, aby poszczególni 

reprezentanci Okręgowych Izb Lekarskich podjęli w tej sprawie stanowcze kroki. 

  

      Łączę wyrazy szacunku, 

               Monika Potocka  

         Rzecznik Praw Lekarza  
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Załączniki: 

1.  Uchwała upoważniająca, 

2.  Pismo MZ z dnia 30.09.2020 r., 

3.  Pismo do Wojewody z dnia 04.12.2020 r. 

 


