
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty /wyciąg / 
 
Art. 16m Kierownik specjalizacji 
 
1. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem lekarza zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo wykonującego zawód na 
podstawie stosunku służby w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, 
wyznaczonego przez kierownika tego podmiotu, zwanego dalej "kierownikiem specjalizacji".  
 
1a.267)  Kierownik specjalizacji, z zastrzeżeniem ust. 1d, otrzymuje dodatek do wynagrodzenia 
w wysokości 500 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia jednego lekarza 
szkolącego się pod jego kierunkiem albo 1000 zł miesięcznie brutto w przypadku 
nadzorowania szkolenia więcej niż jednego lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem, z 
wyłączeniem okresu nieobecności, o którym mowa w art. 16l ust. 1, 2 i 4. W przypadku 
skierowania do odbycia modułu podstawowego dodatek do wynagrodzenia otrzymuje lekarz 
pełniący funkcję kierownika specjalizacji w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego w module podstawowym. Nie nalicza się dodatku do wynagrodzenia za 
okres dłuższy niż 30 kolejnych dni braku sprawowania przez kierownika specjalizacji 
bezpośredniego nadzoru nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne.  
 
1b.268)  Środki przeznaczone na finansowanie dodatku, o którym mowa w ust. 1a, są 
przekazywane z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji wojewody na podstawie 
umowy zawartej między wojewodą a kierownikiem podmiotu prowadzącego szkolenie 
specjalizacyjne. Umowa ta określa wysokość i przeznaczenie środków oraz sposób ich 
rozliczania.  
 
1c.269)  Środki przeznaczone na finansowanie dodatku, o którym mowa w ust. 1a, kierownik 
podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne przekazuje na podstawie umowy, o której 
mowa w ust. 1, zawartej z kierownikiem specjalizacji albo lekarzem pełniącym funkcję 
kierownika specjalizacji w jednostkach uprawnionych do szkolenia specjalizacyjnego w 
module podstawowym.  
 
 

 
 267)   Art. 16m ust. 1a dodany ustawą z dnia 16.07.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wchodzi w życie 1.01.2021 r. 
 268)   Art. 16m ust. 1b dodany ustawą z dnia 16.07.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wchodzi w życie 1.01.2021 r. 
 269)   Art. 16m ust. 1c dodany ustawą z dnia 16.07.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wchodzi w życie 1.01.2021 r. 


