
Informacja dla lekarzy ubiegających się o odbywanie specjalizacji 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01-31.10.2020 r., 

zostaną ogłoszone w dniu 02 listopada 2020 r. w SMK oraz na stronie internetowej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

Postępowanie konkursowe prowadzone  jest w trybie rezydeckim w dziedzinach: 

Chirurgia stomatologiczna, Okulistyka, Położnictwo i ginekologia, Radiologia i diagnostyka 

obrazowa, Reumatologia, Urologia; 

Postępowanie konkursowe prowadzone  jest w trybie pozarezydenckim  w dziedzinach: 

Choroby płuc, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Okulistyka, Pediatria, 

Położnictwo i ginekologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Reumatologia, Urologia. 

W pozostałych dziedzinach medycyny, liczba złożonych wniosków jest mniejsza od liczby 

przyznanych miejsc rezydenckich i pozarezydenckich i zgodnie z przepisami                       

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, postępowania konkursowego                                                    

nie przeprowadza się. Oznacza to, że wszyscy kandydaci, których wnioski spełnią wymogi 

formalne i  zostaną pozytywnie zweryfikowane w SMK, zostaną zakwalifikowani                    

do odbywania specjalizacji. 

Po ogłoszeniu wyników lekarze, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji 

będą kierowani w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego                      

do jednostek szkolących, o ile jednostki te nie zgłoszą Wojewodzie, że z powodu epidemii                  

nie mogą przyjąć lekarzy na szkolenie lub lekarz zakwalifikowany do odbywania specjalizacji  

poinformuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, że ze względu na sytuację 

epidemiologiczną nie ukończył w terminie stażu podyplomowego. Lekarz, który z w/wym. 

przyczyn nie ukończył w terminie stażu podyplomowego powinien powiadomić wojewodę                  

o braku możliwości rozpoczęcia specjalizacji,  w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. 

W takich przypadkach skierowanie może być wydane w terminie późniejszym, nie później 

jednak niż w terminie 30 dni od dnia zniesienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.  

Lekarze, którzy otrzymają prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony wydane                     

przez inną  niż Świętokrzyska Izba Lekarska, w celu przyspieszenia procedury wydawania 

skierowań proszeni są o przesyłanie zeskanowanych stron  PWZ: strona ze zdjęciem,                      

strona 4-5,6 i 8-9 na  adres e-mail Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: 

wps00@kielce.uw.gov.pl W temacie wiadomości proszę podać imię i nazwisko – PWZ  

uzupełnienie Wniosku  o odbywanie specjalizacji w dziedzinie (…) 

Lekarze, którzy otrzymają prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony wydane                     

przez Świętokrzyską Izbę Lekarską w Kielcach, będą mieć weryfikowane ich wydanie                       

przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. 

Lekarze, którzy posiadają ograniczone prawo wykonywania zawodu, a złożyli dokumenty                 

do właściwej izby lekarskiej o wydanie prawa wykonywania zawodu na czas nieokreślony                

lecz tego prawa jeszcze nie uzyskali, mogą zostać skierowani do odbywania specjalizacji, jeżeli 

prześlą do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  zeskanowane Zaświadczenie z właściwej 

izby lekarskiej o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania prawa wykonywania zawodu. 

Zaświadczenie ważne jest jeden miesiąc od dnia jego wydania.  Zeskanowane Zaświadczenie 

proszę przesłać na  adres  e-mail Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: 

wps00@kielce.uw.gov.pl  W temacie wiadomości proszę podać imię i nazwisko – 

Zaświadczenie - uzupełnienie Wniosku o odbywanie specjalizacji w dziedzinie (…) 
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Elektroniczne skierowania w SMK będą wydawane zakwalifikowanym lekarzom                       

od dnia 23 listopada 2020 r. Skierowanie będzie widoczne na indywidualnym koncie lekarza 

w SMK oraz na koncie placówki szkoleniowej. Lekarz może rozpocząć specjalizację w okresie 

3 miesięcy od dnia wskazanego jako termin rozpoczęcia specjalizacji w wydanym skierowaniu. 

Po rozpoczęciu szkolenia i potwierdzeniu tego faktu przez jednostkę, na koncie lekarza 

w systemie SMK,  generuje się elektroniczna Karta Szkolenia Specjalizacyjnego. 

W indywidualnych sprawach, związanych z rozpoczęciem specjalizacji i wydaniem 

skierowania, prosimy o kontakt mailowy, na adres wps00@kielce.uw.gov.pl W temacie 

wiadomości proszę podać imię i nazwisko – dotyczy rozpoczęcia specjalizacji  

w dziedzinie (…)  

 

Lekarze, którzy nie zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji 

w trybie rezydenckim  i pozarezydenckim – po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu  

na czas nieokreślony, wydanego przez izbę lekarską inną, niż Świętokrzyska Izba Lekarska  

w Kielcach, proszeni są o przesłanie zeskanowanych stron PWZ: strona ze zdjęciem, strona  

4-5,6 i 8-9  na  adres e-mail Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia : wps00@kielce.uw.gov.pl   

W temacie wiadomości proszę podać imię i nazwisko – PWZ - uzupełnienie Wniosku  

o odbywanie specjalizacji w dziedzinie (…) 

Dodatkowe miejsca w trybie rezydentury przyznawane będą przez Ministra Zdrowia,  

a dodatkowe miejsca w trybie pozarezydenckim przez Wojewodę, w terminie                                           

do 31 grudnia 2020 r.  Wojewoda przyznaje dodatkowe miejsca pozarezydenckie po przyznaniu 

dodatkowych rezydentur. W przypadku gdy lekarz nie zakwalifikował się do odbywania 

specjalizacji w dwóch trybach, dodatkowe miejsce może być przyznawane w trybie 

preferowanym przez lekarza we Wniosku o odbywanie specjalizacji. Podstawowym 

warunkiem otrzymania dodatkowej rezydentury, jest wolne miejsce szkoleniowe                          

w jednostce akredytowanej. Przyznanie dodatkowej rezydentury, następuje z urzędu                                 

i nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych czynności przez niezakwalifikowanego 

lekarza. Powyższe dotyczy również przyznawania dodatkowych miejsc pozarezydenckich 

przez Wojewodę. 

Uwaga: lekarz niezakwalifikowany do odbywania specjalizacji może złożyć rezygnację  

z ubiegania się o przyznanie dodatkowego miejsca rezydenckiego lub pozarezydenckiego, 

najpóźniej w terminie 30 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, przesyłając 

pisemną rezygnację na adres e-mail Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: 

wps00@kielce.uw.gov.pl 
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