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3. Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu specjalizacji przysługuje 

wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie 

specjalizacyjne lub staż kierunkowy. 

 

Art. 16m. [Kierownik specjalizacji]  
2. Kierownikiem specjalizacji może być lekarz posiadający II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty  

w dziedzinie medycyny będącej przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego, a w uzasadnionych przypadkach  

w pokrewnej dziedzinie medycyny. 

3. Lekarz odbywa staż kierunkowy pod kierunkiem lekarza posiadającego II stopień specjalizacji lub tytuł 

specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego przez kierownika jednostki realizującej staż 

kierunkowy, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji, zwanego dalej "kierownikiem stażu".  

4. Kierownik specjalizacji oraz kierownik stażu mogą prowadzić jednocześnie szkolenie specjalizacyjne nie 

więcej niż trzech lekarzy, a w uzasadnionych potrzebami kadrowymi przypadkach, za zgodą konsultanta 

krajowego w danej dziedzinie medycyny - czterech lekarzy. 

5. Kierownik specjalizacji jednocześnie może dodatkowo kierować stażem kierunkowym nie więcej niż 

dwóch lekarzy. 

6. Kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalanie rocznych szczegółowych planów szkolenia 

specjalizacyjnego, w tym za ustalenie miejsc odbywania staży kierunkowych w sposób zapewniający 

realizację programu specjalizacji, w okresie nie krótszym niż miesiąc od rozpoczęcia kolejnego roku 

odbywanego szkolenia specjalizacyjnego w uzgodnieniu z kierownikiem podmiotu prowadzącego szkolenie 

specjalizacyjne. 

7. Kierownik specjalizacji sprawuje nadzór nad realizacją programu specjalizacji przez lekarza odbywającego 

szkolenie specjalizacyjne. W ramach sprawowanego nadzoru kierownik specjalizacji, a w odniesieniu do  

pkt. 2-4 lekarz kierujący stażem kierunkowym: 

1) ustala szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego; 

2) konsultuje i ocenia proponowane i wykonywane przez lekarza badania diagnostyczne i ich interpretację, 

rozpoznania choroby, sposoby leczenia, rokowania i zalecenia dla pacjenta; 

3) prowadzi nadzór nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycznych, leczniczych  

i rehabilitacyjnych objętych programem specjalizacji do czasu nabycia przez lekarza umiejętności 

samodzielnego ich wykonywania; 

4) uczestniczy w wykonywanym przez lekarza zabiegu operacyjnym albo stosowanej metodzie leczenia lub 

diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, do czasu nabycia przez lekarza umiejętności 

samodzielnego ich wykonywania lub stosowania; 

5) wystawia opinię zawodową, w tym dotyczącą uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności 

manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy  

w zespole;  

6) wnioskuje odpowiednio do wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych o przerwanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza, który nie realizuje programu 

specjalizacji; 

 

 

 

Zadania kierownika specjalizacji  
 

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. /wyciąg/ 
 

 

Art. 16i. [Wymiar czasu szkolenia 
1. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne przez cały okres jego trwania w wymiarze czasu równemu 

czasowi pracy lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 93 ustawy z dnia 15 

kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej, oraz pełni dyżury lub pracuje w systemie zmianowym lub 

równoważnym  w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej. 
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7) wnioskuje odpowiednio do wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych o przedłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego; 

8) potwierdza odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. 

 

8. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w pierwszym roku trwania tego szkolenia, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za 

równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji stażu szkoleniowego, 

obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur 

medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju,  

w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne, i ewentualne skrócenie okresu odbywanego szkolenia 

specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza szkolenia 

specjalizacyjnego nie jest dłuższy niż 5 lat. 

 

1. Lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku: 

 

1) zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza albo zakazu wykonywania zawodu lekarza; 

2) ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych, objętych programem 

specjalizacji; 

3) niepodjęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako dzień 

rozpoczęcia tego szkolenia na skierowaniu wystawionym przez organ kierujący do odbycia szkolenia,  

z przyczyn leżących po stronie lekarza; 

4) zaprzestania przez lekarza odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 

5) przerwania lekarzowi szkolenia specjalizacyjnego na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii 

właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny lub konsultanta krajowego w danej 

dziedzinie medycyny lub dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań państwa związanych 

wyłącznie z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju oraz właściwej okręgowej izby lekarskiej; 

6) upływu okresu, w którym był obowiązany ukończyć szkolenie specjalizacyjne. 

2. Właściwy podmiot jest obowiązany do powiadomienia odpowiednio wojewody, Ministra Obrony 

Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zaistnieniu okoliczności, o których mowa  

w ust. 1 pkt. 1-5. 

 

 

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.  w sprawie 

specjalizacji lekarzy  i lekarzy dentystów / wyciąg / 
 

§ 15. 1. W ramach realizacji szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 

16m ust. 7 ustawy, kierownik specjalizacji: 

1) kieruje do odbycia modułu podstawowego oraz modułu specjalistycznego; 

2) kieruje do odbycia staży kierunkowych, o których mowa w art. 16f ust. 3 ustawy; 

3) kieruje lekarza na kursy szkoleniowe; 

4) występuje do pracodawcy lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio kierownika 

studium doktoranckiego  z wnioskiem o udzielenie mu urlopu szkoleniowego albo odpowiednio  

o zwolnienie go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach programowych w ramach studiów doktoranckich, 

w celu odbycia modułu podstawowego, staży kierunkowych i kursów określonych w programie 

specjalizacji; 

5) wyznacza lekarzowi pacjentów do prowadzenia; 

6) ustala harmonogram dyżurów, o których mowa w art. 16f ust. 3 pkt 2 lit. h ustawy, w porozumieniu  

z kierownikiem jednostki szkolącej, oraz decyduje o dopuszczeniu lekarza do samodzielnego pełnienia 

dyżuru; 

7) ocenia przygotowane przez lekarza opracowania teoretyczne objęte programem specjalizacji: pracę 

naukową lub poglądową; 
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8) przeprowadza sprawdziany z nabytych przez lekarza umiejętności praktycznych; 

9) przeprowadza kolokwia i sprawdziany przewidziane do zaliczenia przez kierownika specjalizacji  

w programie specjalizacji; 

10) potwierdza w indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych uczestniczenie w wykonywaniu 

oraz wykonanie 

określonych zabiegów i procedur medycznych, w liczbie ustalonej w programie specjalizacji; 

11) potwierdza zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po jego zakończeniu; 

12) informuje pracodawcę lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne oraz wojewodę o odbyciu tego 

szkolenia zgodnie z programem specjalizacji oraz o terminie jego zakończenia, w terminie 7 dni od dnia 

potwierdzenia tego faktu w karcie szkolenia specjalizacyjnego. 

 

2. W czasie odbywania modułu podstawowego lub stażu kierunkowego funkcję kierownika specjalizacji 

obejmującą realizację zadań wymienionych w ust. 1 pkt 2–6 i 8–10 pełni lekarz wyznaczony przez 

kierownika jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywa moduł podstawowy lub staż kierunkowy. 

Lekarz ten potwierdza odbycie modułu podstawowego lub stażu kierunkowego zgodnie z programem 

specjalizacji i dokonuje zaliczenia modułu podstawowego lub stażu kierunkowego w formie określonej  

w programie specjalizacji. 

 

3. W przypadku gdy lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne, z uwzględnieniem art. 16l ustawy, 

pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kierownik specjalizacji może potwierdzić odbycie 

szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż z dniem 

poprzedzającym rozpoczęcie tego urlopu. 


