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Załącznik nr 8 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

§ 1. 1. Lekarz składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK. 

2. Organ, o którym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwa-
nej dalej „ustawą”, potwierdza elektronicznie zapisanie danych zgłoszonych we wniosku. 

§ 2. 1. Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego zawiera: 

1)		 w przypadku rezydentury: 

a)		 oświadczenie dotyczące posiadania lub nieposiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty oraz 
oświadczenie dotyczące posiadania aktualnie otwartej specjalizacji, 

b)		 oświadczenie dotyczące rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury oraz wskazanie, ile razy 
lekarz rozpoczynał szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, 

c)		 oświadczenie, w którym lekarz wskazuje, że nie uzyskał potwierdzenia realizacji programu specjalizacji, 

d)		 oświadczenie, w którym lekarz wskazuje powód ponownego wnioskowania o odbywanie szkolenia w trybie 
rezydenckim, 

e)		 kopię orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego od-
bywanego wcześniej w trybie rezydenckim, wydanego przez lekarza medycyny pracy, 

f)		 informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) za składanie fałszywych zeznań, 

g)		 kopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, 

h)		 kopię świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwo-
wego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego 
(LEK/LDEK), 

i)		 kopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

j) 	 informację o zaliczonych modułach podstawowych, 

k) 	 deklarację zgodnie, z którą lekarz po zakwalifikowaniu się w danym postępowaniu kwalifikacyjnym niezwłocz-
nie zrezygnuje z otwartej specjalizacji i w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania pisemnie 
poinformuje Urząd Wojewódzki o tej rezygnacji oraz złoży wniosek o skreślenie z rejestru lekarzy odbywających 
szkolenie specjalizacyjne 

2)		 w przypadku innego trybu niż rezydentura: 

a) oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego, 

b) informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny za składanie fałszywych zeznań, 

c) kopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, 

d) kopię świadectwa złożenia LEP/LDEP albo LEK/LDEK albo zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie 
specjalizacyjnym I lub II stopnia lub zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) 
wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych, 

e) kopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

f) kopię zgody pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkole-
nia specjalizacyjnego: 
–		na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w wymiarze odpowiadającym wymiarowi pełnoeta-
towego zatrudnienia, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medy-
cyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na 
czas trwania szkolenia specjalizacyjnego, 
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–		w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyj-
nego na podstawie odrębnych przepisów, 

–		na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, 
zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia 
w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnie-
nie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji 
w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkolenio-
wych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmio-
cie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy, 

g)		 kopię zgody kierownika szkoły doktorskiej na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia 
zajęć programowych kształcenia w szkole doktorskiej o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce 
zgodny z zakresem tego kształcenia i w ramach udzielonego płatnego urlopu szkoleniowego albo urlopu bezpłat-
nego i umowy o szkolenie specjalizacyjne zawartej z jednostką akredytowaną, a jeżeli lekarz pozostaje w stosun-
ku pracy – również kopię zgody pracodawcy, 

h)		 kopię zaświadczenia pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę, 

i)		 informację o zaliczonych modułach podstawowych, 

j)		 deklarację zgodnie, z którą lekarz po zakwalifikowaniu się w danym postępowaniu kwalifikacyjnym niezwłocz-
nie zrezygnuje z otwartej specjalizacji i w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania pisemnie 
poinformuje Urząd Wojewódzki o tej rezygnacji oraz złoży wniosek o skreślenie z rejestru lekarzy odbywających 
szkolenie specjalizacyjne; 

3)		 oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania 
się na to szkolenie w dwóch trybach; 

4)		 w przypadku ubiegania się o uzyskanie dodatkowych punktów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia, 
należy dołączyć: 

a)		 kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych, 

b)		 kopię potwierdzenia udziału do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego lub do dnia 
30 września) w publikacji, o której mowa w art. 16c ust. 10 pkt 1–3 ustawy (potwierdzenie udziału w publikacji 
wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych), 

c)		 kopię zaświadczenia pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbo-
wego w ciągu ostatnich pięciu lat, do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego – 
w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, 
oraz do dnia 30 września – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 
1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, 
w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, 

d)		 kopię zaświadczenia pracodawcy informującego o zajmowanym stanowisku – w przypadku nauczycieli akade-
mickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie 
nauk medycznych; 

5)		 w przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub 
zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej należy dołączyć kopię zgody 
przełożonych służbowych wraz z kopią opinii szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw 
podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej; 

6)		 w przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyj-
nych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na pod-
stawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, należy dołączyć odpowiednio kopię zgody przełożonego albo 
pracodawcy. 

2. Na żądanie organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne, wnioskodawca jest obowiązany przedstawić do 
wglądu oryginały dokumentów wymienionych w ust. 1. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku, wojewoda za pomocą SMK zwraca wniosek 
i wzywa lekarza do usunięcia tych braków w terminie 7 dni od dnia zwrócenia wniosku. Po bezskutecznym upływie tego 
terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 
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4. Lekarz, który złożył wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w terminie, może poinformować wojewodę 
o wyższym wyniku LEK/LDEK, o którym dowiedział się po upływie terminu na złożenie wniosku o odbywanie szkolenia 
specjalizacyjnego. Wojewoda bierze pod uwagę taki wyniki LEK/LDEK przy sporządzaniu list rankingowych, jeżeli wynik 
ten został ogłoszony po upływie terminu na złożenie wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, a lekarz poinformo-
wał o nim wojewodę nie później niż na 7 dni przed zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego – decydująca jest data 
wpływu informacji do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. 

§ 3. 1. Przy sporządzaniu listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjaliza-
cyjnego wojewoda uwzględnia złożone przez lekarza wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz oświadczenie, 
w którym lekarz wskazuje, w którym trybie będzie odbywał szkolenie specjalizacyjne w przypadku zakwalifikowania się na 
szkolenie w dwóch trybach, o których mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia. 

2. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym w określonej dziedzinie medycyny w określonym trybie odbywania szkole-
nia specjalizacyjnego nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe, wnioski złożone na te miejsca zostają odrzucone przez 
wojewodę. 

3. Lekarz może złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym najpóźniej na 5 dni przed końcem postę-
powania kwalifikacyjnego. 

4. Lekarz może złożyć rezygnację z możliwości ubiegania się o przyznanie niewykorzystanego miejsca rezydenckiego 
lub pozarezydenckiego najpóźniej w ciągu 30 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Wojewoda niezwłocznie 
powiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia o rezygnacjach, które wpłynęły po przekazaniu przez wojewodę infor-
macji, o których mowa w art. 16e ust. 2a ustawy. 

§ 4. Punkty za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES przyznaje się 
następująco: 

za średnią ocen 3,00 – 116,0 pkt za średnią ocen 4,00 – 156,0 pkt 

za średnią ocen 3,01 – 116,4 pkt za średnią ocen 4,01 – 156,4 pkt 

za średnią ocen 3,02 – 116,8 pkt za średnią ocen 4,02 – 156,8 pkt 

za średnią ocen 3,03 – 117,2 pkt za średnią ocen 4,03 – 157,2 pkt 

za średnią ocen 3,04 – 117,6 pkt za średnią ocen 4,04 – 157,6 pkt 

za średnią ocen 3,05 – 118,0 pkt za średnią ocen 4,05 – 158,0 pkt 

za średnią ocen 3,06 – 118,4 pkt za średnią ocen 4,06 – 158,4 pkt 

za średnią ocen 3,07 – 118,8 pkt za średnią ocen 4,07 – 158,8 pkt 

za średnią ocen 3,08 – 119,2 pkt za średnią ocen 4,08 – 159,2 pkt 

za średnią ocen 3,09 – 119,6 pkt za średnią ocen 4,09 – 159,6 pkt 

za średnią ocen 3,10 – 120,0 pkt za średnią ocen 4,10 – 160,0 pkt 

za średnią ocen 3,11 – 120,4 pkt za średnią ocen 4,11 – 160,4 pkt 

za średnią ocen 3,12 – 120,8 pkt za średnią ocen 4,12 – 160,8 pkt 

za średnią ocen 3,13 – 121,2 pkt za średnią ocen 4,13 – 161,2 pkt 

za średnią ocen 3,14 – 121,6 pkt za średnią ocen 4,14 – 161,6 pkt 

za średnią ocen 3,15 – 122,0 pkt za średnią ocen 4,15 – 162,0 pkt 

za średnią ocen 3,16 – 122,4 pkt za średnią ocen 4,16 – 162,4 pkt 

za średnią ocen 3,17 – 122,8 pkt za średnią ocen 4,17 – 162,8 pkt 

za średnią ocen 3,18 – 123,2 pkt za średnią ocen 4,18 – 163,2 pkt 

za średnią ocen 3,19 – 123,6 pkt za średnią ocen 4,19 – 163,6 pkt 
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za średnią ocen 3,20 – 124,0 pkt za średnią ocen 4,20 – 164,0 pkt 

za średnią ocen 3,21 – 124,4 pkt za średnią ocen 4,21 – 164,4 pkt 

za średnią ocen 3,22 – 124,8 pkt za średnią ocen 4,22 – 164,8 pkt 

za średnią ocen 3,23 – 125,2 pkt za średnią ocen 4,23 – 165,2 pkt 

za średnią ocen 3,24 – 125,6 pkt za średnią ocen 4,24 – 165,6 pkt 

za średnią ocen 3,25 – 126,0 pkt za średnią ocen 4,25 – 166,0 pkt 

za średnią ocen 3,26 – 126,4 pkt za średnią ocen 4,26 – 166,4 pkt 

za średnią ocen 3,27 – 126,8 pkt za średnią ocen 4,27 – 166,8 pkt 

za średnią ocen 3,28 – 127,2 pkt za średnią ocen 4,28 – 167,2 pkt 

za średnią ocen 3,29 – 127,6 pkt za średnią ocen 4,29 – 167,6 pkt 

za średnią ocen 3,30 – 128,0 pkt za średnią ocen 4,30 – 168,0 pkt 

za średnią ocen 3,31 – 128,4 pkt za średnią ocen 4,31 – 168,4 pkt 

za średnią ocen 3,32 – 128,8 pkt za średnią ocen 4,32 – 168,8 pkt 

za średnią ocen 3,33 – 129,2 pkt za średnią ocen 4,33 – 169,2 pkt 

za średnią ocen 3,34 – 129,6 pkt za średnią ocen 4,34 – 169,6 pkt 

za średnią ocen 3,35 – 130,0 pkt za średnią ocen 4,35 – 170,0 pkt 

za średnią ocen 3,36 – 130,4 pkt za średnią ocen 4,36 – 170,4 pkt 

za średnią ocen 3,37 – 130,8 pkt za średnią ocen 4,37 – 170,8 pkt 

za średnią ocen 3,38 – 131,2 pkt za średnią ocen 4,38 – 171,2 pkt 

za średnią ocen 3,39 – 131,6 pkt za średnią ocen 4,39 – 171,6 pkt 

za średnią ocen 3,40 – 132,0 pkt za średnią ocen 4,40 – 172,0 pkt 

za średnią ocen 3,41 – 132,4 pkt za średnią ocen 4,41 – 172,4 pkt 

za średnią ocen 3,42 – 132,8 pkt za średnią ocen 4,42 – 172,8 pkt 

za średnią ocen 3,43 – 133,2 pkt za średnią ocen 4,43 – 173,2 pkt 

za średnią ocen 3,44 – 133,6 pkt za średnią ocen 4,44 – 173,6 pkt 

za średnią ocen 3,45 – 134,0 pkt za średnią ocen 4,45 – 174,0 pkt 

za średnią ocen 3,46 – 134,4 pkt za średnią ocen 4,46 – 174,4 pkt 

za średnią ocen 3,47 – 134,8 pkt za średnią ocen 4,47 – 174,8 pkt 

za średnią ocen 3,48 – 135,2 pkt za średnią ocen 4,48 – 175,2 pkt 

za średnią ocen 3,49 – 135,6 pkt za średnią ocen 4,49 – 175,6 pkt 

za średnią ocen 3,50 – 136,0 pkt za średnią ocen 4,50 – 176,0 pkt 

za średnią ocen 3,51 – 136,4 pkt za średnią ocen 4,51 – 176,4 pkt 

za średnią ocen 3,52 – 136,8 pkt za średnią ocen 4,52 – 176,8 pkt 

za średnią ocen 3,53 – 137,2 pkt za średnią ocen 4,53 – 177,2 pkt 

za średnią ocen 3,54 – 137,6 pkt za średnią ocen 4,54 – 177,6 pkt 

za średnią ocen 3,55 – 138,0 pkt za średnią ocen 4,55 – 178,0 pkt 
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za średnią ocen 3,56 – 138,4 pkt za średnią ocen 4,56 – 178,4 pkt 

za średnią ocen 3,57 – 138,8 pkt za średnią ocen 4,57 – 178,8 pkt 

za średnią ocen 3,58 – 139,2 pkt za średnią ocen 4,58 – 179,2 pkt 

za średnią ocen 3,59 – 139,6 pkt za średnią ocen 4,59 – 179,6 pkt 

za średnią ocen 3,60 – 140,0 pkt za średnią ocen 4,60 – 180,0 pkt 

za średnią ocen 3,61 – 140,4 pkt za średnią ocen 4,61 – 180,4 pkt 

za średnią ocen 3,62 – 140,8 pkt za średnią ocen 4,62 – 180,8 pkt 

za średnią ocen 3,63 – 141,2 pkt za średnią ocen 4,63 – 181,2 pkt 

za średnią ocen 3,64 – 141,6 pkt za średnią ocen 4,64 – 181,6 pkt 

za średnią ocen 3,65 – 142,0 pkt za średnią ocen 4,65 – 182,0 pkt 

za średnią ocen 3,66 – 142,4 pkt za średnią ocen 4,66 – 182,4 pkt 

za średnią ocen 3,67 – 142,8 pkt za średnią ocen 4,67 – 182,8 pkt 

za średnią ocen 3,68 – 143,2 pkt za średnią ocen 4,68 – 183,2 pkt 

za średnią ocen 3,69 – 143,6 pkt za średnią ocen 4,69 – 183,6 pkt 

za średnią ocen 3,70 – 144,0 pkt za średnią ocen 4,70 – 184,0 pkt 

za średnią ocen 3,71 – 144,4 pkt za średnią ocen 4,71 – 184,4 pkt 

za średnią ocen 3,72 – 144,8 pkt za średnią ocen 4,72 – 184,8 pkt 

za średnią ocen 3,73 – 145,2 pkt za średnią ocen 4,73 – 185,2 pkt 

za średnią ocen 3,74 – 145,6 pkt za średnią ocen 4,74 – 185,6 pkt 

za średnią ocen 3,75 – 146,0 pkt za średnią ocen 4,75 – 186,0 pkt 

za średnią ocen 3,76 – 146,4 pkt za średnią ocen 4,76 – 186,4 pkt 

za średnią ocen 3,77 – 146,8 pkt za średnią ocen 4,77 – 186,8 pkt 

za średnią ocen 3,78 – 147,2 pkt za średnią ocen 4,78 – 187,2 pkt 

za średnią ocen 3,79 – 147,6 pkt za średnią ocen 4,79 – 187,6 pkt 

za średnią ocen 3,80 – 148,0 pkt za średnią ocen 4,80 – 188,0 pkt 

za średnią ocen 3,81 – 148,4 pkt za średnią ocen 4,81 – 188,4 pkt 

za średnią ocen 3,82 – 148,8 pkt za średnią ocen 4,82 – 188,8 pkt 

za średnią ocen 3,83 – 149,2 pkt za średnią ocen 4,83 – 189,2 pkt 

za średnią ocen 3,84 – 149,6 pkt za średnią ocen 4,84 – 189,6 pkt 

za średnią ocen 3,85 – 150,0 pkt za średnią ocen 4,85 – 190,0 pkt 

za średnią ocen 3,86 – 150,4 pkt za średnią ocen 4,86 – 190,4 pkt 

za średnią ocen 3,87 – 150,8 pkt za średnią ocen 4,87 – 190,8 pkt 

za średnią ocen 3,88 – 151,2 pkt za średnią ocen 4,88 – 191,2 pkt 

za średnią ocen 3,89 – 151,6 pkt za średnią ocen 4,89– 191,6 pkt 

za średnią ocen 3,90 – 152,0 pkt za średnią ocen 4,90 – 192,0 pkt 

za średnią ocen 3,91 – 152,4 pkt za średnią ocen 4,91 – 192,4 pkt 

http://code-industry.net/


  

 

 

Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 1566
	

za średnią ocen 3,92 – 152,8 pkt za średnią ocen 4,92 – 192,8 pkt 

za średnią ocen 3,93 – 153,2 pkt za średnią ocen 4,93 – 193,2 pkt 

za średnią ocen 3,94 – 153,6 pkt za średnią ocen 4,94 – 193,6 pkt 

za średnią ocen 3,95 – 154,0 pkt za średnią ocen 4,95 – 194,0 pkt 

za średnią ocen 3,96 – 154,4 pkt za średnią ocen 4,96 – 194,4 pkt 

za średnią ocen 3,97 – 154,8 pkt za średnią ocen 4,97 – 194,8 pkt 

za średnią ocen 3,98 – 155,2 pkt za średnią ocen 4,98 – 195,2 pkt 

za średnią ocen 3,99 – 155,6 pkt za średnią ocen 4,99 – 195,6 pkt 

za średnią ocen 5,00 – 196,00 pkt 

za ocenę 5,00 z wyróżnieniem – 200,00 pkt 

http://code-industry.net/

