
Kierowanie lekarzy do odbywania specjalizacji – warunki ogólne 

 

Wojewoda kieruje lekarza zakwalifikowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego  

w danym postępowaniu kwalifikacyjnym po przedstawieniu przez niego dokumentu 

prawo wykonywania zawodu lekarza 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)), 

 

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. 

 

Kierowanie lekarzy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii 

W związku z wprowadzonym ograniczeniem w bezpośredniej obsłudze klientów  

w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, lekarze posiadający wpis o uzyskaniu prawa 

wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego,  proszeni są o dostarczenie 

Prawa wykonywania zawodu w formie skanu wszystkich jego stron na adres e-mail: 

wps00kielce.uw.gov.pl  Dokumenty te będą weryfikowane przez wojewodę we właściwej 

Okręgowej Izbie Lekarskiej. 

Zgodnie z informacją Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki, obecnie 

procedowany jest projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. W projekcie znajdzie się zapis, stanowiący, 
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że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii wojewoda 

może skierować lekarza do odbywania specjalizacji, w terminie późniejszym, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni od zniesienia w/wym. stanów jeżeli jednostka akredytowana,  

do której ma być skierowany lekarz poinformowała wojewodę, że ze względu na sytuację 

wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii nie może przyjąć danego 

lekarza w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego. 

W związku z powyższym wydawanie skierowań w SMK nastąpi po ogłoszeniu w/wym. 

rozporządzenia zmieniającego oraz uzyskaniu informacji z jednostek akredytowanych 

dot. możliwości przyjęcia lekarza na specjalizację. 

  

Lekarz ma 3 miesiące na rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego od daty wskazanej  

na wydanym skierowaniu.  

 

Prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie  internetowej Ministerstwa 

Zdrowia w zakładce: 

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow 
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