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Zadania kierownika specjalizacji 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5  grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy 

dentystów  

 

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".  
 

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.  Kierownik specjalizacji 
jednocześnie może dodatkowo kierować stażem kierunkowym nie więcej niż dwóch lekarzy. 
 
Kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne monitoruje zgodność odbywanego przez 
lekarza w tym podmiocie szkolenia specjalizacyjnego z zakresem programu specjalizacji w danej 
dziedzinie medycyny.  
 
Kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalanie i przekazanie lekarzowi, w szczególności  
za pomocą SMK, rocznych szczegółowych planów szkolenia specjalizacyjnego, obejmujących  
w szczególności miejsce odbywania staży kierunkowych w sposób zapewniający realizację programu 
specjalizacji, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia kolejnego roku odbywanego szkolenia 
specjalizacyjnego, w uzgodnieniu z kierownikiem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne. 
Kierownik specjalizacji niezwłocznie odnotowuje każdą zmianę w rocznym szczegółowym planie 
szkolenia specjalizacyjnego. Roczne szczegółowe plany szkolenia specjalizacyjnego oraz jego zmiany są 
zamieszczane w SMK. Kierownik specjalizacji potwierdza, za pomocą SMK, zrealizowanie rocznych 
planów szkolenia specjalizacyjnego oraz całości szkolenia specjalizacyjnego zgodnie 
 z programem specjalizacji.  
 
Kierownik specjalizacji niezwłocznie potwierdza realizację przez lekarza poszczególnych elementów 
szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK, w szczególności przez potwierdzanie wpisów 
uzupełnianych na bieżąco przez lekarza w EKS. 
  
Kierownik specjalizacji sprawuje nadzór nad realizacją programu specjalizacji przez lekarza 
odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W ramach sprawowanego nadzoru kierownik specjalizacji 
ustala, za pomocą SMK, szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego: 
 

W ramach realizacji szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego,  Kierownik specjalizacji: 
1)  wskazuje, jakie elementy szkolenia specjalizacyjnego lekarz powinien zrealizować na danym etapie 
szkolenia specjalizacyjnego, w szczególności wskazuje, kiedy lekarz ma zrealizować staż podstawowy, 
staże kierunkowe oraz kursy szkoleniowe; 
 

2) występuje do pracodawcy lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne z wnioskiem o udzielenie 
mu urlopu szkoleniowego w celu odbycia modułu podstawowego, staży kierunkowych i kursów 
określonych w programie specjalizacji; 
 
3)  wyznacza lekarzowi pacjentów do prowadzenia; 
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4)  ustala harmonogram dyżurów, o których mowa w art. 16f ust. 3 pkt 2 lit. h ustawy, w porozumieniu  
   z kierownikiem jednostki akredytowanej oraz decyduje o dopuszczeniu lekarza do samodzielnego  
   pełnienia dyżuru; 
 

5)  ocenia przygotowane przez lekarza opracowania teoretyczne objęte programem specjalizacji: pracę  
    naukową lub poglądową; 
 

6)  przeprowadza sprawdziany z nabytych przez lekarza umiejętności praktycznych; 
 

7)  przeprowadza kolokwia i sprawdziany przewidziane do zaliczenia przez kierownika specjalizacji  
     w programie specjalizacji; 
 

8)  potwierdza w EKS zrealizowanie przez lekarza poszczególnych elementów programu szkolenia   
      specjalizacyjnego, w tym potwierdza:  

 a)  uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie określonych zabiegów i procedur medycznych,  
     w liczbie ustalonej w programie specjalizacji,  
 b)  odbycie stażu podstawowego objętego programem specjalizacji,  
 c)  odbycie staży kierunkowych objętych programem specjalizacji,  
 d)  odbycie dyżurów objętych programem specjalizacji,  
 e)  odbycie modułu podstawowego;  

 

9)  potwierdza w SMK zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po jego zakończeniu; 
 

10)  informuje pracodawcę lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne o odbyciu tego szkolenia 
zgodnie z programem specjalizacji oraz o terminie jego zakończenia, w terminie 7 dni od dnia 
potwierdzenia tego faktu w EKS. 
 

W czasie odbywania modułu podstawowego lub stażu kierunkowego funkcję kierownika 
specjalizacji obejmującą realizację zadań wymienionych w pkt 2-6 i 8-10 pełni lekarz wyznaczony przez 
kierownika jednostki akredytowanej, w której lekarz odbywa moduł podstawowy lub staż kierunkowy. 
Lekarz ten potwierdza w EKS odbycie modułu podstawowego lub stażu kierunkowego zgodnie z 
programem specjalizacji, ponadto potwierdza w EKS lekarza w trakcie specjalizacji uczestniczenie w 
wykonywaniu oraz wykonanie określonych zabiegów i procedur medycznych, które odbywa się w 
ramach modułu podstawowego lub stażu kierunkowego. 
 
Kierownik specjalizacji weryfikuje roczny plan szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z aktualizacją 
programu, w zakresie, w jakim nie został on zrealizowany przez lekarza odbywającego szkolenie 
specjalizacyjne;  
 
Kierownik specjalizacji konsultuje i ocenia proponowane i wykonywane przez lekarza badania 
diagnostyczne i ich interpretację, rozpoznania choroby, sposoby leczenia, rokowania i zalecenia dla 
pacjenta; 
 
Kierownik specjalizacji prowadzi nadzór nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych objętych programem specjalizacji do czasu nabycia przez lekarza 
umiejętności samodzielnego ich wykonywania i 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; 
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Kierownik specjalizacji wystawia opinię zawodową, w tym dotyczącą uzdolnień i predyspozycji 
zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności 
organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole; 
 
Kierownik specjalizacji wnioskuje odpowiednio do wojewody, o przerwanie szkolenia specjalizacyjnego 
przez lekarza, który nie realizuje programu specjalizacji;  
 
Kierownik specjalizacji wnioskuje do wojewody o przedłużenie czasu trwania szkolenia 
specjalizacyjnego; 
 

Kierownik specjalizacji opiniuje wniosek lekarza ubiegającego się o uznanie i ewentualne skrócenie 
okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, potwierdza ukończenie przedostatniego roku 
szkolenia specjalizacyjnego i wydaje, za pomocą SMK, zgodę na przystąpienie do PES.  
 

Kierownik specjalizacji może zamieszczać w EKS rzeczywistą datę rozpoczęcia szkolenia 
specjalizacyjnego danego lekarza lub rzeczywista datę zmiany trybu odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego 
 
Kierownik specjalizacji potwierdza w EKS odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem 
specjalizacji lub odmawia potwierdzenia odbycia szkolenia specjalizacyjnego nie później niż w terminie 
30 dni od rzeczywistej daty zakończenia szkolenia specjalizacyjnego wskazanej w EKS.  Odmawiając 
potwierdzenia odbycia szkolenia specjalizacyjnego, kierownik specjalizacji informuje lekarza 
odbywającego dane szkolenie, których elementów szkolenia specjalizacyjnego nie zrealizował. W celu 
kontynuacji szkolenia specjalizacyjnego, kierownik specjalizacji niezwłocznie, lecz nie później niż  
na 7 dni przed upływem terminu zakończenia specjalizacji,  jest obowiązany wystąpić do wojewody  
o wyrażenie zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenie specjalizacyjnego.   
We wniosku o wyrażenie zgody,  kierownik specjalizacji wskazuje dokładny termin przedłużenia 
szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniając niezrealizowane elementy programu szkolenia 
specjalizacyjnego.  
 

 
 

 


