
CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 

Komunikat 
 

w sprawie trybu postępowania o uznanie lekarzowi dotychczasowego dorobku 
zawodowego i naukowego za równoważny z realizacją programu specjalizacji w 
nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia 
specjalizacyjnego i dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego  
 

W związku z uruchomieniem nowego modułowego systemu specjalizacji, uprzejmie 

przypominamy, że ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 

2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) w artykule 16 ust. 9, przewiduje wyjątkowy tryb 

dopuszczenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, w nowej dziedzinie medycyny, 

nieobjętej dotychczas systemem szkolenia specjalizacyjnego, pod warunkiem, że dotyczy to 

uzasadnionego przypadku oraz wnioskodawca posiada dorobek zawodowy i naukowy 

równoważny z realizacją programu specjalizacji w tej dziedzinie medycyny. 

Zgodnie z § 20 ust. 1-9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie 

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26), jeżeli dotychczasowe przepisy nie 

przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, konsultant krajowy 

w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego 

konsultanta, może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Dyrektora CMKP, z wnioskiem 

o uznanie dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego lekarza za równoważny ze 

zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie tego lekarza do 

PES. 

Podkreślenia wymaga, że ocenie równoważności z programem specjalizacji podlegają zarówno 

dorobek zawodowy jak również naukowy jednocześnie (tj. nie można ocenić dorobku 

zawodowego bez naukowego i odwrotnie). Dorobek ten podlega merytorycznej ocenie zespołu 

powołanego przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zakres 

rozumienia pojęcia „dorobek naukowy i zawodowy” ma charakter merytoryczny. Wnioskodawca 

(lekarz) powinien wykazać taki dorobek zawodowy (odpowiednie doświadczenie zawodowe) i taki 

dorobek naukowy (np.: odpowiednia liczba publikacji naukowych lub wystąpień na konferencjach 

naukowych), że ich ocena pozwoli na stwierdzenie, iż przedstawiony dorobek jest równoważny ze 

zrealizowaniem programu specjalizacji w danej nowej dziedzinie medycyny. 

W opinii Ministra Zdrowia, w pełni podzielanej przez Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego, mając na uwadze cel, jaki przyświecał wdrożeniu nowego systemu szkolenia 

specjalizacyjnego oraz biorąc pod uwagę brzmienie art. 16 ust. 7-9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (który nie wymaga expressis verbis posiadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego), należy przyjąć za zasadne stosowanie tym trybie 

postępowania zasady proporcjonalności w ocenianiu wagi wymogów merytorycznych 

tj. kompetencji zawodowych oraz dorobku naukowego. Jednocześnie należy wskazać, że 

zastosowanie trybu określonego w art. 16 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty musi być uzasadnione danym przypadkiem, co oznacza, że nawet 

spełnienie wymogów merytorycznych pozwalających na uzyskanie pozytywnej opinii zespołu nie 

oznacza automatycznego uzyskania decyzji Ministra Zdrowia, gdyż to ostatecznie Minister Zdrowia 

uznając ww. dorobek zawodowy i naukowy lekarza i dopuszcza lekarza do PES. 

 



Powyższy tryb postępowania dotyczy następujących specjalizacji: 

• choroby płuc dzieci 

• endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość 

• endokrynologia i diabetologia dziecięca 

• gastroenterologia dziecięca  

• intensywna terapia 

• medycyna lotnicza 

• medycyna morska i tropikalna 

• nefrologia dziecięca 

• pediatria metaboliczna 

• perinatologia 

 

Wniosek o uznanie dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego lekarza powinien 

zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza; 

2) numer prawa wykonywania zawodu; 

3) określenie przedmiotu wniosku; 

4) informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza; 

5) informacje o przebiegu działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające  

w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek; 

6) informację o posiadanym stopniu naukowym; 

7) informację o posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach.  

Do ww. wniosku dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji będących przedmiotem 

wniosku, zawierające informacje dotyczące terminu i miejsca odbycia danego szkolenia, trybu 

jego realizacji, zakresu oraz programu zrealizowanego szkolenia, wraz  

z wykazem zabiegów i procedur medycznych, które lekarz wykonywał lub w nich uczestniczył,  

z podaniem ich liczby; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię prawa wykonywania zawodu; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu posiadanej specjalizacji; 

4) inne dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej i zawodowej lekarza, 

uwzględniające w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której wniosek dotyczy. 

Minister Zdrowia, na podstawie wniosku Dyrektora CMKP sporządzonego w oparciu o opinię 

zespołu ekspertów, wydaje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania lekarzowi dorobku 

zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny oraz, w przypadku uznania dorobku, 

również o dopuszczeniu do PES. 

 

 

W skład zespołu, o którym mowa powyżej, wchodzą: 

 

1) konsultant krajowy właściwy dla danej dziedziny medycyny; 

2) przedstawiciel towarzystwa naukowego właściwego dla danej dziedziny medycyny; 

3) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie 

 medycyny i stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 

Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie 

Informacji Publicznej CMKP (http://www.cmkp.edu.pl/?page_id=4935) 

 

W załączeniu tryb postępowania. 

 



 

 

Tryb 

postępowania dotyczący realizacji art. 16 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) 

określony w § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.  

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) 

 

1. Rozpatrywane są wnioski konsultanta krajowego w sprawie uznania lekarzowi dorobku 

zawodowego i naukowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji  

w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia 

specjalizacyjnego. 

2. Dyrektor CMKP sprawdza wniosek konsultanta krajowego o uznanie dorobku zawodowego 

i naukowego lekarza oraz dołączone do wniosku dokumenty pod względem formalnym. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych ww. wniosku oraz dokumentów wzywa się 

do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 

4. Dyrektor CMKP powołuje zespół, ustala termin i miejsce jego posiedzenia oraz przekazuje 

przewodniczącemu zespołu wnioski spełniające wymogi formalne wraz z dokumentami i 

drukiem protokołu. 

5. Zespół wyraża w protokole opinię merytoryczną w sprawie uznania albo odmowy uznania 

lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej 

systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem 

specjalizacyjnym i zwraca do CMKP dokumentację lekarza w ciągu 7 dni od dnia 

posiedzenia zespołu. 

6. Dyrektor CMKP na podstawie opinii zespołu wnioskuje do Ministra Zdrowia o wydanie 

decyzji o uznaniu albo odmowie uznania lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w 

nowej dziedzinie medycyny oraz dopuszczeniu do PES. 

7. Minister Zdrowia na podstawie wniosku Dyrektora CMKP wydaje decyzję o uznaniu albo 

odmowie uznania lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie 

medycyny oraz, w przypadku uznania dorobku, również o dopuszczeniu do PES. 

8. Kopię decyzji, wraz z dokumentacją lekarza, Minister Zdrowia przekazuje do CMKP. 

9. Zespół, o którym mowa powyżej, zbiera się raz na kwartał, chyba że nie został złożony 

żaden wniosek. 

 




