Sopot, dnia 7 września 2018 r.
Sygn.: 009498

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE
skierowane przez Zleceniodawcę Pana Leszka Kubicza w dniu 6 września 2018 r.
o godzinie 13:38 w ramach abonamentu Lex Secure 24h Opieka Prawna

Przedmiot odpowiedzi:
1. Czy istnieje możliwość cofnięcia deklaracji o której mowa w art. 16j ust. 2b ustawy o
zawodach lekarza i lekarza dentysty?

Podstawy prawne:
1. Art. 16j ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j.
Dz.U.2018.617 ze zm.);
2. Art. 61 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U.2018.1025. ze
zm.);
3. M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Warszawa 2016.

Klauzula prawna:
Przygotowując niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne przeanalizowano i polegano
wyłącznie na informacjach otrzymanych od Zleceniodawcy. Nie badano, ani nie
weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego.
Sporządzający niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne zastrzega sobie prawo weryfikacji
niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego
sporządzenia.
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Niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy z prawem
do publikacji przez Zleceniodawcę.
Odpowiedź dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana,
jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.
W niniejszej Odpowiedzi na pytanie prawne zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę
sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena
prawna przedstawiona w Odpowiedzi nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku
skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

Stan prawny:
Odpowiadając na zadane przez Zleceniodawcę pytanie należy przywołać art. 16j ust. 2b
ustawy o zawodach lekarza i lekarz dentysty (dalej jako u.z.l.), zgodnie z którym lekarz
odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może zobowiązać się do
wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie
wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat
przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, w
łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu
i otrzymać w zamian wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż określone w przepisach
wydanych na podstawie ust. 5, o kwotę:
1) 700 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej
dziedzinie medycyny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16g
ust. 4;
2) 600 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny
innej niż priorytetowa.
Na podstawie art. 16j ust. 2c u.z.l., deklarację dotyczącą zobowiązania, o którym mowa w ust.
2b, lekarz składa na piśmie do podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne
zatrudniającego lekarza. W świetle art. 16j ust. 2e u.z.l., zwiększone wynagrodzenie
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zasadnicze przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
lekarz złożył deklarację, o której mowa w ust. 2c.
W myśl art. 16j ust. 2l, w przypadku niewywiązania się z zobowiązania, o którym mowa w
ust. 2b, lub zaprzestania realizacji programu specjalizacji, lekarz jest obowiązany do zapłaty
kary w wysokości równej 75% iloczynu liczby miesięcy pobierania zwiększonego
wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w ust. 2b, oraz kwoty odpowiednio 700 zł, w
przypadku gdy lekarz ten odbywał szkolenie specjalizacyjne w priorytetowej dziedzinie
medycyny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 4, albo 600 zł, w
przypadku gdy lekarz ten odbywał szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny innej niż
priorytetowa.
Należy wskazać, że zgodnie z art. 16j ust. 2p u.z.l. zapłata kary, o której mowa powyżej
należy dokonać na rachunek urzędu obsługującego właściwego wojewodę, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie nałożenia kary.
Ustawodawca nie przewidział możliwości cofnięcia deklaracji o której mowa w art. 16j. ust. 2
u.z.l. Wskazać należy jednak że taka możliwość wynikać może z przepisów Kodeksu
cywilnego (dalej k.c.). Zgodnie z art. 61 § 1 k.c. oświadczenie woli, które ma być złożone
innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z
jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym
oświadczeniem lub wcześniej. Jak wskazano w komentarzu do Kodeksu cywilnego pod red.
M. Gutowskiego „W doktrynie oraz orzecznictwie dopuszczono możliwość odwołania
oświadczenia woli także po upływie terminu do odwołania, o którym mowa w art. 61 § 1 zd. 2
KC, o ile adresat odwoływanego oświadczenia wyrazi na to zgodę.”.
Mając powyższe na uwadze, zasadnym wydaje się twierdzenie, że lekarz może cofnąć
deklarację o której mowa w art. 16j ust. 2 u.z.l. tylko, jeżeli podmiot prowadzący szkolenie
wyrazi na to zgodę. Uznać należy, że w takim wypadku lekarz zobowiązany będzie do zwrotu
podwyższonej części wynagrodzenia; kwestie zwrotu pobranej podwyżki należy w takim
przypadku ustalić z podmiotem prowadzącym szkolenie oraz urzędem obsługującym
właściwego wojewodę. Podkreślić należy przy tym, że podmiot prowadzący szkolenie nie jest
zobowiązany do wyrażenia zgody na cofnięcie deklaracji żadnymi przepisami prawa. W
takim przypadku z kolei problem pozostanie zatem otwarty; lekarz bowiem na skutek
złożonej deklaracji będzie otrzymywał wynagrodzenie z uwzględnieniem podwyżki, pomimo,
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iż na chwilę obecną nie planuje wykonywać złożonej deklaracji. W takim przypadku
należałoby rozważyć kwestię, albo ustalenia wprost z podmiotem prowadzącym szkolenie
oraz urzędem obsługującym właściwego wojewodę, w jaki sposób (do kogo, na jaki
rachunek) ma dokonywać zwrotu różnicy nadpłacanego wynagrodzenia, a jeśli takiej
możliwości brak – to nie wydatkować otrzymywanych z tego tytułu środków, a gromadzić je
celem zwrotu w przypadku wezwania do ich zwrotu z uwagi na niewykonanie zobowiązania
wynikającego ze złożonej deklaracji.
Sugerowanym rozwiązaniem jest niewydatkowanie przez lekarza środków uzyskanych z
tytułu nadpłaconego wynagrodzenia i oczekiwanie na wezwanie przez urząd obsługujący
właściwego wojewodę do zapłaty kary wraz ze wskazaniem rachunku, na który należy
dokonać zapłaty.

Wnioski:
Reasumując przepisy prawa nie regulują wprost kwestii możliwości cofnięcia przez lekarza
złożonej deklaracji. Uprawnienie takie wynika jednak z przepisów ustawy Kodeks cywilny;
lekarz może skutecznie cofnąć deklarację o której mowa w art. 16j ust. 2 u.z.l. tylko, jeżeli
podmiot prowadzący szkolenie wyrazi na to zgodę. Uznać należy, że w takim wypadku lekarz
zobowiązany będzie do zwrotu podwyższonej części wynagrodzenia. Podkreślić należy przy
tym, że podmiot prowadzący szkolenie nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na cofnięcie
deklaracji żadnymi przepisami prawa. W takim przypadku z kolei problem pozostanie zatem
otwarty; lekarz bowiem na skutek złożonej deklaracji będzie otrzymywał wynagrodzenie z
uwzględnieniem podwyżki, pomimo, iż na chwilę obecną nie planuje wykonywać złożonej
deklaracji. W takim przypadku należałoby rozważyć kwestię, albo ustalenia wprost z
podmiotem prowadzącym szkolenie oraz urzędem obsługującym właściwego wojewodę, w
jaki sposób (do kogo, na jaki rachunek) ma dokonywać zwrotu różnicy nadpłacanego
wynagrodzenia, a jeśli takiej możliwości brak – to nie wydatkować otrzymywanych z tego
tytułu środków, a gromadzić je celem zwrotu w przypadku wezwania do ich zwrotu z uwagi
na niewykonanie zobowiązania wynikającego ze złożonej deklaracji.
Sugerowanym rozwiązaniem jest niewydatkowanie przez lekarza środków uzyskanych z
tytułu nadpłaconego wynagrodzenia i oczekiwanie na wezwanie przez urząd obsługujący
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właściwego wojewodę do zapłaty kary wraz ze wskazaniem rachunku, na który należy
dokonać zapłaty.
W przypadku chęci skorzystania z pomocy radców prawnych i adwokatów z Kancelarii Lex
Secure w ramach Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej - należy skontaktować się
bezpośrednio z 24h Infolinią prawną pod numerem telefonu +48 501 538 539
Z poważaniem,
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