
Załącznik nr 8 

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

 

§ 1. 1.  Lekarz składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK. 

2.  Organ, o którym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza  

i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, potwierdza elektronicznie zapisanie danych zgłoszo-

nych we wniosku. 

 

§ 2. 1.  Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego zawiera: 

1)  w przypadku rezydentury: 

a)  oświadczenie dotyczące posiadania lub nieposiadania specjalizacji I lub II stopnia lub ty-

tułu specjalisty oraz oświadczenie dotyczące posiadania aktualnie otwartej specjalizacji,  

b)  oświadczenie dotyczące rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury 

oraz wskazanie, ile razy lekarz rozpoczynał szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury,  

c)  oświadczenie, w którym lekarz wskazuje, że nie uzyskał potwierdzenia realizacji progra-

mu specjalizacji,  

d)  oświadczenie, w którym lekarz wskazuje powód ponownego wnioskowania o odbywanie 

szkolenia w trybie rezydenckim,  

e)  kopię orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania szkolenia 

specjalizacyjnego odbywanego wcześniej w trybie rezydenckim, wydanego przez lekarza 

medycyny pracy,  

f)  informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) za składanie fałszywych ze-

znań,  

g)  kopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty”,  

h)  kopię świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycz-

nego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/ 

Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK),  

i)  kopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii  

Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

j)  informację o zaliczonych modułach podstawowych,  

k)  deklarację zgodnie, z którą lekarz po zakwalifikowaniu się w danym postępowaniu kwa-

lifikacyjnym niezwłocznie zrezygnuje z otwartej specjalizacji i w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyników postępowania pisemnie poinformuje Urząd Wojewódzki o tej rezy-

gnacji oraz złoży wniosek o skreślenie z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjali-

zacyjne 

2)  w przypadku innego trybu niż rezydentura: 

a)  oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia 

specjalizacyjnego, 

b)  informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny za składanie fałszywych zeznań,  

c)  kopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty”, 



d)  kopię świadectwa złożenia LEP/LDEP albo LEK/LDEK albo zaświadczenie o ocenach 

uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub zaświadczenie o wyniku 

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydane przez Centrum Egzaminów 

Medycznych, 

e)  kopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii  

Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

f)  kopię zgody pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku dekla-

racji odbywania szkolenia specjalizacyjnego: 

—  na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w wymiarze odpowiada-

jącym wymiarowi pełnoetatowego zatrudnienia, zawartej z podmiotem prowadzą-

cym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas 

trwania szkolenia specjalizacyjnego,  

—  w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwa-

nia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, 

—  na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący 

szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w za-

kresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywa-

nie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie  

dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji pro-

gramu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczni-

czej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas 

niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym 

szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierun-

kowy, 

g)  kopię zgody kierownika szkoły doktorskiej na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego  

w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w szkole doktorskiej o program 

specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce zgodny z zakresem tego kształcenia i w ra-

mach udzielonego płatnego urlopu szkoleniowego albo urlopu bezpłatnego i umowy  

o szkolenie specjalizacyjne zawartej z jednostką akredytowaną, a jeżeli lekarz pozostaje  

w stosunku pracy — również kopię zgody pracodawcy, 

h)  kopię zaświadczenia pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została za-

warta umowa o pracę, 

i)  informację o zaliczonych modułach podstawowych,  

j)  deklarację zgodnie, z którą lekarz po zakwalifikowaniu się w danym postępowaniu kwa-

lifikacyjnym niezwłocznie zrezygnuje z otwartej specjalizacji i w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyników postępowania pisemnie poinformuje Urząd Wojewódzki o tej rezy-

gnacji oraz złoży wniosek o skreślenie z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjali-

zacyjne; 

3)  oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przy-

padku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach; 

4)  w przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów,  

o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia, należy dołączyć: 

a)  kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych, 

b)  kopię potwierdzenia udziału do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego  

(do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września) w publikacji, o której mowa w art. 16c ust. 10 



pkt 1–3 ustawy (potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska  

i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych), 

c)  kopię zaświadczenia pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3–letniego okresu zatrudnie-

nia lub stosunku służbowego w ciągu ostatnich pięciu lat, do dnia rozpoczęcia postępo-

wania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego — w przypadku postępowania kwalifikacyj-

nego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia  

30 września — w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w ter-

minie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjali-

zacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkole-

nia specjalizacyjnego, 

d)  kopię zaświadczenia pracodawcy informującego o zajmowanym stanowisku — w przy-

padku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych 

uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych; 

5)  w przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej 

oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Mini-

stra Obrony Narodowej należy dołączyć kopię zgody przełożonych służbowych wraz z kopią 

opinii szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczni-

czych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej; 

6)  w przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego funkcjonariuszem w stosunku służby  

w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywil-

noprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra wła-

ściwego do spraw wewnętrznych, należy dołączyć odpowiednio kopię zgody przełożonego 

albo pracodawcy. 

2.  Na żądanie organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne, wnioskodawca jest obo-

wiązany przedstawić do wglądu oryginały dokumentów wymienionych ust. 1. 

3.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku, wojewoda za pomocą 

SMK zwraca wniosek i wzywa lekarza do usunięcia tych braków w terminie 7 dni od dnia zwró-

cenia wniosku. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpo-

znania. 

4.  Lekarz, który złożył wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w terminie, może po-

informować wojewodę o wyższym wyniku LEK/LDEK, o którym dowiedział się po upływie ter-

minu na złożenie wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Wojewoda bierze pod uwagę 

taki wyniki LEK/LDEK przy sporządzaniu list rankingowych, jeżeli wynik ten został ogłoszony po 

upływie terminu na złożenie wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, a lekarz poinfor-

mował o nim wojewodę nie później niż na 7 dni przed zakończeniem postępowania kwalifikacyj-

nego — decydująca jest data wpływu informacji do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. 

 

§ 3. 1.  Przy sporządzaniu listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odby-

wania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda uwzględnia złożone przez lekarza wnioski o rozpo-

częcie szkolenia specjalizacyjnego oraz oświadczenie, w którym lekarz wskazuje, w którym trybie 

będzie odbywał szkolenie specjalizacyjne w przypadku zakwalifikowania się na szkolenie  

w dwóch trybach, o których mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia. 



2.  Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym w określonej dziedzinie medycyny w określonym 

trybie odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe, wnioski 

złożone na te miejsca zostają odrzucone przez wojewodę. 

3.  Lekarz może złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym najpóźniej na  

5 dni przed końcem postępowania kwalifikacyjnego. 

4.  Lekarz może złożyć rezygnację z możliwości ubiegania się o przyznanie niewykorzystanego 

miejsca rezydenckiego lub pozarezydenckiego najpóźniej w ciągu 30 dni po zakończeniu postę-

powania kwalifikacyjnego. Wojewoda niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw 

zdrowia o rezygnacjach, które wpłynęły po przekazaniu przez wojewodę informacji, o których 

mowa w art. 16e ust. 2a ustawy. 

 

§ 4.  Punkty za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia 

albo PES przyznaje się następująco: 

 

 
 

 



 



 



 


