
……………………………………….………………………..   Kielce, dn. …………………………………… 
(nazwisko i imię lekarza odbywającego specjalizację) 

 
………………………………………………………………… 

(adres  zamieszkania, telefon) 
 

………………………………………………………………… 
 

 

Wojewoda    Świętokrzyski 

 

 

Zawiadomienie  o   przedłużeniu  szkolenia specjalizacyjnego  

 

Zawiadamiam o  przedłużeniu od dnia …………………………………   do dnia …………………………………… 

szkolenia specjalizacyjnego  odbywanego w dziedzinie .……………………………………………………………… 

w trybie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Planowany termin przystąpienia do egzaminu PES…………………………………………………………………….. 

 

Przyczyna przedłużenia  : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
……………………………………………………..        …….………………………………………….. 
(podpis i pieczęć kierownika specjalizacji)                     (podpis  i  pieczęć  lekarza ) 

 
 
 
 

……………………………………………………..     
(podpis i pieczęć kierownika  
jednostki organizacyjnej  
prowadzącej szkolenie specjalizacyjne)                      

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

INFORMACJE    OGÓLNE 
 

1. Przedłużenie  okresu  trwania  szkolenia specjalizacyjnego: 

a) w trybie rezydentury – przedłużenia  dokonuje jednostka organizacyjna prowadząca 
specjalizację  - jednostka szkoląca zawiera z lekarzem rezydentem umowę o pracę na czas 
określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających specjalizację; 

b) w  trybie pozarezydenckim – przedłużenia dokonuje jednostka organizacyjna prowadząca 
specjalizację, za zgodą kierownika specjalizacji z przyczyn związanych z  nieobecnością lekarza  
w pracy:  

 lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację przed dniem 01.07.2011 r. (kwalifikacja 01-31.03.2011 r. 
i wcześniejsze ) mogą przedłużyć specjalizację nie więcej niż o połowę okresu jej trwania  
z przyczyn określonych § 16 i § 17 ust.3  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji 
lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 20 października 2005 r. ( Dz. U. z 2005 r. Nr 213, poz.1779  
ze zm.); 

 lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację po dniu 01.07.2011r. (kwalifikacja 01-31.10.2011 r.  
i późniejsze)  mogą przedłużyć specjalizację z przyczyn określonych art. 16l ustawy z dnia  
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ) 

2. Dodatkowe   przedłużenie   okresu   trwania  szkolenia  specjalizacyjnego  -  w   uzasadnionych 
przypadkach : 

a) przez  Ministra  Zdrowia  w trybie   pozarezydenckim  - dotyczy  lekarzy, którzy rozpoczęli 
specjalizację przed dniem 01.07.2011 r. (kwalifikacja 01-31.03.2011 r. i wcześniejsze), którzy 
wykorzystali już prawo do przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego za zgodą kierownika 
specjalizacji oraz  w trybie  rezydentury –  dotyczy lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację  
przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie 
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. z 2013 r. poz. 26); 

b) przez  wojewodę w  trybie  pozarezydenckim  - dotyczy lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację 
po dniu 01.07.2011 r. (kwalifikacja 01-31.10.2011 r. i późniejsze) oraz lekarzy rezydentów, 
zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. z 2013 r. poz. 
26) -kwalifikacja 01-31.03.2013 r. i późniejsze,  którzy  -  w przypadku niezrealizowania  szkolenia  
specjalizacyjnego  w  terminie na jaki została zawarta umowa o pracę -  mogą kontynuować jej 
odbywanie jedynie  w  trybie  pozarezydenckim,  po uzyskaniu  zgody wojewody na 
dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego. 
 

 

 


