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Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi 

 

Apel Nr 7/VIII/2019 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi 

z dnia 8 stycznia 2019 roku 
 

w sprawie przyznania lekarzom i lekarzom dentystom realizującym obowiązek kształcenia 

płatnego urlopu szkoleniowego 

 

W celu umożliwienia  wykonania obowiązku określonego w  art. 18 ustawy o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia  1996r (Dz.U.1997.28.152 z późniejszymi zmianami),  Okręgowa 

Rada Lekarska  w Łodzi,  wzywa Ministra Zdrowia do podjęcia działań legislacyjnych, które 

zagwarantują lekarzom i lekarzom dentystom realizującym ustawowy obowiązek doskonalenia 

zawodowego, prawo do  płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni rocznie. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy  o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r,  lekarz 

ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia                

6 października 2004 roku w sprawie sposobów  dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego 

lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2326 ze zm.) precyzuje szczegółowe zasady 

wykonywania tego obowiązku. Dotyczy on nie tylko szkolenia specjalizacyjnego, ale również 

„nabywania umiejętności zawodowych z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania 

określonych świadczeń zdrowotnych, zwanych dalej „umiejętnością”, oraz doskonalenie w „innych 

formach kształcenia”.  

W obecnym stanie prawnym lekarze w celu realizacji szkoleń zmuszeni są do uzyskiwania urlopów 

bezpłatnych lub do realizacji obowiązku szkoleniowego w innym wolnym od pracy czasie.  

Decyzja Ministra Zdrowia z 13 listopada 2018r o zmianach w programach specjalizacyjnych, 

przyznaje prawo do dodatkowych  6 dni rocznie przeznaczonych  na samokształcenie wszystkim 

lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne, natomiast to rozwiązanie zupełnie pomija 

pozostałych  lekarzy,  a ustawodawca, nałożył obowiązek  doskonalenia zawodowego na wszystkich 

lekarzy i lekarzy dentystów.   

W związku z powyższym Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi wnosi o bezzwłoczne  wprowadzenie 

zmian prawnych przyznających lekarzom 6 dni rocznie płatnego urlopu szkoleniowego,                      

co pozwoliłoby na wykonywanie zapisów ustawy  o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia             

5 grudnia  1996r. dotyczących obowiązku doskonalenia zawodowego  lekarzy i lekarzy dentystów. 
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