
Informacja dla lekarzy skierowanych do odbywania specjalizacji po postępowaniu 

kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 01-31.03.2013 r. o obowiązku 

niezwłocznego zawiadomienia wojewody o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego przez 

kierownika specjalizacji albo przedłużeniu okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego  

w przypadkach określonych w art. 16l ust. 1 i 2 ustawy. 

Zgodnie z Art. 16l. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dn. 5 grudnia 1996 r.  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.)   

 1. Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności 

lekarza w pracy: 

1) w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.  

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

 i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463 oraz z 2011 r. Nr 

113, poz. 657 i Nr 149, poz. 887); 

2) z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 

miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego; 

3) w przypadkach określonych w art. 92, 176-179, 182
3
, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy; 

4) z powodu urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż 2 lata, udzielonego przez pracodawcę  

w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanego szkolenia 

specjalizacyjnego, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji; 

5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy 

zmianie trybu lub miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

6) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji 

odbywanej w trybie, o którym mowa w art. 16h ust. 2 pkt 5. 

2. Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego może być dodatkowo przedłużony o okres 

udzielonego lekarzowi przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych 

 w odrębnych przepisach. 

KODEKS PRACY /Wyciąg/ 

Art. 92. [Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy]  

§ 1.
[81]

 Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:  

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni  

w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - 

trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 

80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy 

przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu, 

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży -  

w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,  



3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców 

komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek  

i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% 

wynagrodzenia.  

§ 1
1
. 

[82]
 (uchylony) 

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy 

ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do 

pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.  

§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1:  

1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,  

2) nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku 

chorobowego.  

§ 4.
[83]

 Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie dłużej niż 33 

dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, 

trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje 

zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

§ 5.
[84]

 Przepisy § 1 pkt 1 i § 4 w części dotyczącej pracownika, który ukończył 50 rok życia, 

dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym 

pracownik ukończył 50 rok życia.  

Art. 176. [Prace wzbronione kobietom] Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach 

szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz tych prac.  

Art. 177. [Ochrona szczególna pracownicy w ciąży]  
§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży,  

a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny 

uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę 

zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.  

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym 

jednego miesiąca.  

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo 

na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 

trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.  

§ 3
1
.
[142]

 Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu 

zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.  

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub 

urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji 

pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową 

organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności 

zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia 

określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu 

zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

§ 5.
[143]

 Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca wychowującego 

dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.  

Art. 178. [Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej] 
[144]

  

§ 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze 

nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani 

zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.  



§ 2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno 

bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu 

pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.  

Art. 178
1
. [Obowiązki wobec pracownicy ciężarnej zatrudnionej w porze nocnej] 

[145]
Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży 

zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną,  

a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której 

wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości 

pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia 

pracy. Przepisy art. 179 § 4-6 stosuje się odpowiednio.  

Art. 179. [Zmiana warunków pracy] 
[146]

  

§ 1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy 

wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176, wzbronionej takiej pracownicy 

bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest 

obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na 

czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.  

§ 2. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy 

pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 jest 

obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak 

ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa 

pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub 

skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść 

pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas 

niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.  

§ 3.
[147]

 Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracodawcy w przypadku, gdy 

przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę  

w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikają z orzeczenia lekarskiego.  

§ 4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, 

skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie 

wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.  

§ 5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do 

dotychczasowego wynagrodzenia.  

§ 6. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie 

jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca jest obowiązany 

zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.  

§ 7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

wydawania zaświadczeń lekarskich stwierdzających przeciwwskazania zdrowotne do 

wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią, 

uwzględniając zagrożenia dla jej zdrowia lub bezpieczeństwa występujące w środowisku 

pracy.  

Art. 182
3
. [Wymiar urlopu pracownika-ojca] 

[161]
  

§ 1.
[162]

 Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego  

w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:  

1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo  

2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego 

przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku 

dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 

ukończenia przez nie 10 roku życia.  



§ 2. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego 

dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania  

z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.  

§ 3.
[163]

 Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 

pkt 4, art. 177, art. 183
1
 § 1 i art. 183

2
 stosuje się odpowiednio.  

Art. 185. [Badania lekarskie]  
§ 1. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.  

§ 2. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na 

zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te 

nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego 

powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.  

Art. 187. [Przerwa na karmienie]  
§ 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy 

wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do 

dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek 

pracownicy udzielane łącznie.  

§ 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie 

nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje 

jej jedna przerwa na karmienie.  

Art. 188. [Zwolnienie od pracy na opiekę] 
[180]

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej 

jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od 

pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  
 


