
……………………………………….………………………..   Kielce, dn. …………………………………… 
(nazwisko i imię Wnioskodawcy) 

 

………………………………………………………………… 
(adres  zamieszkania, telefon) 

 

………………………………………………………………… 

 

 

Wojewoda    Świętokrzyski 

 

Wniosek   o   wyrażenie  zgody  na  kontynuowanie  szkolenia specjalizacyjnego  

 
Proszę o wyrażenie zgody na  kontynuowanie  od dnia ……………………………………………………………..  
 
specjalizacji w dziedzinie …………….……………………………………………………………………………………………. 
 
w trybie ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
w jednostce akredytowanej …………………………………………………………………........................................ 
                                                                (nazwa nowej jednostki uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Informacja o dotychczasowym przebiegu szkolenia specjalizacyjnego 
 
Postępowanie  kwalifikacyjne  o  odbywanie  specjalizacji  przeprowadził 

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

W  terminie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Uzasadnienie  Wniosku (krótko, konkretnie): 

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

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

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

 

    ………………………………………….. 
    (podpis i pieczęć Wnioskodawcy 
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ZGODA  NA  KONTYNUOWANIE  SZKOLENIA  SPECJALIZACYJNEGO 
W  JEDNOSTCE  AKREDYTACYJNEJ  WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

 

 

 

 

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

   (podpis i pieczęć dyrektora jednostki akredytacyjnej)     (podpis i pieczęć ordynatora/kierownika oddziału) 

  

 

 

 

………………….………………………………………………………………    

        (podpis i pieczęć konsultanta wojewódzkiego*)    

 

*przy  zmianie  województwa 

Wymagane  załączniki: 

 Kserokopia  karty  specjalizacyjnej (strona 1 i 2) 

 Kserokopia   wypowiedzenia   umowy  rezydenckiej   (jeżeli dotyczy) 

 Zaświadczenie  o  okresach  nieobecności w pracy (dotyczy rezygnacji z rezydentury ) 
Dodatkowo  lekarze  odbywający  specjalizację  za  zgodą  nowego  pracodawcy załączają 

 Zaświadczenie o  zatrudnieniu  (okres zatrudnienia i wymiar czasu pracy) 
 Pisemną  zgodę  pracodawcy  na  odbywanie  specjalizacji   

 

Informacja   dla  lekarzy,  odbywających  specjalizację  na  podstawie : 

Postępowania kwalifikacyjnego  01-31.10.2012 r. i  wcześniejszych : Lekarz odbywający specjalizację  

w szczególnie uzasadnionym przypadku albo w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, w której odbywa 
specjalizację, bądź zaprzestania spełniania wymagań, jest kierowany przez WCZP, w pierwszej kolejności, do 
kontynuowania specjalizacji w innej jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc 
szkoleniowych.  

Lekarz rezydent może zmienić miejsce odbywania specjalizacji poza terenem województwa, nie wcześniej niż po 
upływie jednego roku, chyba że jednostka organizacyjna w której lekarz odbywa specjalizację, uległa likwidacji lub 
przestała spełniać wymagania. Jeżeli jednostka organizacyjna znajduje się na obszarze innego województwa, 
zmiana miejsca szkolenia następuje po wyrażeniu zgody przez WCZP oraz konsultanta wojewódzkiego 
województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie specjalizacji. 

Postępowania  kwalifikacyjnego  01-31.03.2013 r.  i następnych : Lekarz odbywający szkolenie 

specjalizacyjne w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, w której odbywa szkolenie, bądź zaprzestania 
spełniania przez jednostkę wymagań, jest kierowany przez wojewodę, w pierwszej kolejności, do kontynuowania 
szkolenia specjalizacyjnego w innej jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc 
szkoleniowych. W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek lekarza odbywającego 
szkolenie specjalizacyjne, skierować go do innej jednostki organizacyjnej posiadającej akredytację do tego 
szkolenia oraz wolne miejsce szkoleniowe.  

Lekarz,  który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić  miejsce odbywania 
szkolenia  specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie jednego roku, chyba że jednostka organizacyjna,  
w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania.  Jeżeli 
jednostka organizacyjna, znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia 
specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez właściwego wojewodę oraz właściwego konsultanta 
wojewódzkiego województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie tego szkolenia. 


