
W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1291), zgodnie z art. 16 c  

ustawy, ulegają zmianie zasady przeprowadzania postępowania konkursowego, które 

przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego 

spełniających warunki określone w ust. 6 jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych. 

W postępowaniu konkursowym uwzględnia się: 

1. w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydenckim 

wynik LEK albo w przypadku lekarza dentysty – LDEK, oraz dodatkowo punkty za posiadanie 

stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych i publikacje w czasopismach 

naukowych aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism 

naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce; 

2. w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

pozarezydenckim, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł 

specjalisty, wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES 

albo wynik LEK albo LDEK oraz punkty dodatkowe – za posiadanie stopnia naukowego 

doktora w zakresie nauk medycznych, 3-letni okres zatrudnienia lub stosunek służbowy 

w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach 

naukowych aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism 

naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce; 

3. w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

pozarezydenckim, jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu 

specjalisty, wynik LEK albo LDEK oraz punkty dodatkowe – za posiadanie stopnia 

naukowego doktora nauk medycznych, 3-letni okres zatrudnienia lub stosunek służbowy 

w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach 

naukowych aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism 

naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce.”, 



W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się  

o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku postępowania, uwzględnia 

się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch 

cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta, ze 

wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała w uczelni. W przypadku lekarzy albo lekarzy 

dentystów, którzy ukończyli studia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oblicza się 

średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr 

po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w suplemencie dyplomu lekarza albo 

lekarza dentysty, w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała w polskiej uczelni w danym 

roku. 

Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów 

uzyskanych za LEK albo LDEK oraz punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 10 pkt 1 

i 4, albo procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych za LEK albo LDEK albo egzaminu  

w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych,  

o których mowa w ust. 10 pkt 2, 4 i ust. 10c, albo procent maksymalnej liczby punktów 

uzyskanych za LEK albo LDEK oraz punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 10 pkt 3 

i 4 oraz ust. 10c. 

Terminy wydawania skierowań w SMK lekarzom zakwalifikowanym do odbywania 

specjalizacji  - od  postępowania kwalifikacyjnego 01-31.10.2020 r. 

Zgodnie z art. 16 c ust. 18 ustawy „Lekarz może zostać skierowany do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego w określonej dziedzinie medycyny po uzyskaniu prawa wykonywania 

zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na czas nieokreślony albo 

po przedłożeniu zaświadczenia wydanego przez właściwą okręgową izbę lekarską albo 

Wojskową Izbę Lekarską o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania prawa 

wykonywania zawodu, z zastrzeżeniem, że zaświadczenie zachowuje ważność nie dłużej niż 1 

miesiąc od dnia jego wydania.”; 

Zgodnie z § 7  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji 

lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. poz. 602 i 2129 oraz z 2020 r. poz. 421) 

 6. Wojewoda kieruje lekarza zakwalifikowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego  

w danym postępowaniu kwalifikacyjnym po zweryfikowaniu, we współpracy z właściwą 



okręgową izbą lekarską, posiadania przez danego lekarza prawa wykonywania zawodu  

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego postępowania 

kwalifikacyjnego, a w przypadku lekarzy korzystających:  

1) z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego, przysługującego na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), 

2) ze świadczenia rodzicielskiego przysługującego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 

303 i 577), 

3) z zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy - w terminie późniejszym, 

bezpośrednio po ich zakończeniu, pod warunkiem że lekarz najpóźniej w terminie 30 dni  

od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego przedstawi wojewodzie 

odpowiednie dokumenty wskazujące na korzystanie z uprawnień, o których mowa w pkt 1-3. 

 

6a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda 

może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po terminie wskazanym  

w ust. 6, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli:  

1) jednostka akredytowana, do której lekarz ma być skierowany, poinformowała wojewodę,  

że ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii 

nie może aktualnie przyjąć danego lekarza w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, albo  

2) ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii 

lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie uzyskał prawa 

wykonywania zawodu w terminie, o którym mowa w ust. 6, w związku z nieukończeniem  

w terminie stażu podyplomowego.  

6b. Lekarz, o którym mowa w ust. 6a pkt 2, informuje wojewodę o braku możliwości 

rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników 

postępowania kwalifikacyjnego.  
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