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USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA 

I LEKARZA DENTYSTY (Dz. U. Nr 113, poz. 658) 

 
[Art. 5. 

1. Pierwszy Lekarski Egzamin Końcowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy 
przeprowadza się w 2013 r. 

2. Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy 
przeprowadza się na dotychczasowych zasadach w latach 2011 i 2012.] 

<Art. 5. 
1. Pierwszy Lekarski Egzamin Końcowy oraz pierwszy Lekarsko–Dentystyczny 

Egzamin Końcowy przeprowadza się w 2017 r. 
2. W latach 2011–2016 Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko–Dentystyczny 

Egzamin Państwowy przeprowadza się na dotychczasowych zasadach.> 
 

Art. 10. 
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 6, art. 15 ust. 5, 

art. 16 ust. 1hb, art. 16 ust. 2a, art. 16 ust. 3 i art. 16 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, 
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 12 ust. 6, art. 15 ust. 5, art. 16g ust. 3 i 4, art. 16j ust. 5 i art. 16x ust. 2 i 3 
tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 18 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, o której 
mowa w art. 1, utrzymane w mocy na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2008 r. o 
zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 58, poz. 351, z 2009 r. 
Nr 40, poz. 323 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359) zachowują moc do dnia wejścia w życie 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy, o której mowa 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Zachowane w mocy przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 2, mogą być 
zmienione przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, w 
granicach określonych w art. 16x ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1. 
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<4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, na lata 2013–2016: 

1) ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza; 
2) sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego; 
3) tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą 

w całości lub w części; 
4) wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz  

indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki 
lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób 
dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty; 

5) wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz 
zasady finansowania i organizacji stażu podyplomowego.> 

 

 


