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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 21 października  2016 r. 

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 305) 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.) 

 

Art. 5. 

1. Okręgowa rada lekarska przyznaje, [z zastrzeżeniem ust. 2-6 i 8] <z zastrzeżeniem ust. 2–

6>  oraz art. 5a-5c, prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty osobie, która: 

1)   jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej; 

2)   posiada: 

a)  dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie co 

najmniej sześcioletnich studiów na kierunku lekarskim, obejmujących co najmniej 

5500 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym 

dwusemestralne praktyczne nauczanie w dziedzinach klinicznych na 6. roku 

studiów, lub dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą 

potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku 

lekarsko-dentystycznym, obejmujących co najmniej dwusemestralne praktyczne 

nauczanie na 5. roku studiów, lub 

b)  dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie 

studiów na kierunku lekarskim rozpoczętych przed dniem 1 października 2012 r. 

lub dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający 

ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym rozpoczętych przed 

dniem 1 października 2012 r., lub 

c)  dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, 

spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii 
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Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 

6b, i towarzyszące mu odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o 

którym mowa w art. 6b, lub 

d)  dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w 

Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz 

że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii 

Europejskiej; 

3)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

4)   posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza 

dentysty; 

5)   wykazuje nienaganną postawę etyczną. 

2. Osobie spełniającej warunki określone w ust. 1 okręgowa rada lekarska przyznaje prawo 

wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli 

włada językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania 

zawodu lekarza lub lekarza dentysty określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 

7a pkt 1. 

[3. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b albo d, a także w pkt 3-

5 oraz ust. 2, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo 

prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli odbyła staż podyplomowy lub 

uzyskała uznanie stażu podyplomowego odbytego poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, b albo d, a także w pkt 

3-5 oraz ust. 2, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza 

albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli przedstawi świadectwo złożenia z 

wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego 

Egzaminu Końcowego w języku polskim lub w języku, w jakim są prowadzone w polskich 

uczelniach medycznych studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, jeżeli 

odbywa albo ukończyła studia w tym języku. 

5. Za równoważne z przedstawieniem świadectwa, o którym mowa w ust. 4, uznaje się 

przedstawienie świadectwa złożenia z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu 

Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.] 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<3. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, b albo d, a także 

pkt 3–5 oraz ust. 2, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu 

lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli odbyła staż 

podyplomowy lub uzyskała uznanie stażu podyplomowego odbytego poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, b albo d, a także 

pkt 3–5 oraz ust. 2, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu 

lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli złożyła z wynikiem 

pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin 

Końcowy w języku polskim lub w języku, w jakim są prowadzone w polskich 

uczelniach medycznych studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, 

jeżeli ukończyła studia w tym języku. 

5. Za równoważne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w 

ust. 4, uznaje się złożenie z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu 

Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego albo egzaminu 

kończącego staż podyplomowy lekarza lub egzaminu końcowego kończącego staż 

podyplomowy lekarza dentysty.> 

6. Wymóg, o którym mowa w ust. 3 i 4, dotyczy także osoby, która spełnia warunki określone 

w ust. 1 pkt 1 i 3-5 oraz ust. 2 i posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje 

lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, ale nie posiada 

towarzyszącego mu świadectwa, wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 6b. 

[7. W celu odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone 

prawo wykonywania zawodu lekarza albo ograniczone prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty, na okres nie dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 6.] 

<7. W celu odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska przyznaje prawo 

wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na 

czas odbywania tego stażu.> 

[8. Osoba ubiegająca się o prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty, o której mowa w ust. 3 i 6, przedstawia okręgowej radzie 

lekarskiej zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego albo decyzję wydaną na 

podstawie art. 15 ust. 8 albo 9.] 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[9. Praktyczne nauczanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, jest odbywane w podmiotach 

leczniczych, które zawarły w tym zakresie umowy z uczelniami medycznymi.] 

<9. Praktyczne nauczanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, jest odbywane w: 

1) uczelniach prowadzących kształcenie na kierunkach lekarskim i lekarsko-

dentystycznym w symulowanych warunkach klinicznych; 

2) podmiotach leczniczych, które zawarły w tym zakresie umowy z uczelniami, o 

których mowa w pkt 1.> 

10. [Podmioty, o których mowa w ust. 9:] <Podmioty lecznicze, o których mowa w ust. 9 

pkt 2:> 

1)   udzielają świadczeń zdrowotnych umożliwiających realizację ramowego programu 

zajęć praktycznych; 

2)   zatrudniają lekarzy lub lekarzy dentystów posiadających kwalifikacje zawodowe 

odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w 

ramowym programie zajęć praktycznych; 

3)   posiadają bazę diagnostyczno-terapeutyczną umożliwiającą realizację ramowego 

programu zajęć praktycznych. 

11. Osoba odbywająca praktyczne nauczanie prowadzi dziennik praktyk. 

12. Osoba odbywająca praktyczne nauczanie wykonuje czynności wynikające z ramowego 

programu zajęć praktycznych pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. 

13. Opiekunem może być lekarz lub lekarz dentysta będący nauczycielem akademickim albo 

inny lekarz lub lekarz dentysta posiadający co najmniej 3-letni staż zawodowy albo 

specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny właściwej dla danej części programu 

zajęć praktycznych. 

14. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy program 

zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania, w tym 

zakres danych, które powinny być zawarte w dzienniku praktyk, uwzględniając 

konieczność zapewnienia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

wykonywania zawodu lekarza. 

 

[Art. 5f. 

Lekarzowi, który został skierowany do odbycia stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności, o 

których mowa w art. 5c ust. 2, okręgowa rada przyznaje ograniczone prawo wykonywania 

zawodu na czas niezbędny do odbycia tego stażu albo odbycia testu umiejętności.] 
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<Art. 5f. 

Lekarzowi, który został skierowany do odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia 

do testu umiejętności, o których mowa w art. 5c ust. 2, okręgowa rada lekarska 

przyznaje prawo wykonywania zawodu na czas określony niezbędny do odbycia tego 

stażu albo przystąpienia do tego testu.> 

 

Art. 6. 

[1. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu, lekarz lub lekarz dentysta przedstawia 

okręgowej radzie lekarskiej, na obszarze której zamierza wykonywać zawód, odpowiednie 

dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań: 

1)   określonych w art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 i 4; 

2)   określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5 oraz w ust. 2 i w art. 5a pkt 1 albo pkt 2 albo 

pkt 3, albo 

3)   określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5 oraz w ust. 2 i w art. 5b ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 

albo pkt 3 albo pkt 4 albo pkt 5, albo 

4)   określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5 oraz w ust. 2 i w art. 5c ust. 1.] 

<1. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 

lekarz lub lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej, na obszarze 

której zamierza wykonywać zawód, odpowiednie dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań: 

1) określonych w art. 5 ust. 1 i 2 oraz stwierdzających odbycie stażu 

podyplomowego albo uzyskanie decyzji wydanej na podstawie art. 15 ust. 8 albo 

9 i złożenie Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego 

Egzaminu Końcowego z wynikiem pozytywnym – w przypadku osób, o których 

mowa w art. 5 ust. 3, 4 i 6, albo 

2) określonych w art. 5 ust. 1 i 2 – w przypadku osób, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, albo  

3) określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3–5 oraz w ust. 2 i w art. 5a pkt 1 albo pkt 

2 albo pkt 3 – w przypadku osób, o których mowa w art. 5a, albo  

4) określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3–5 oraz w ust. 2 i w art. 5b ust. 1 pkt 1 

albo pkt 2 albo pkt 3 albo pkt 4 albo pkt 4a albo pkt 5 – w przypadku osób, o 

których mowa w art. 5b, albo  
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5) określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3–5 oraz w ust. 2 i w art. 5c ust. 1 – w 

przypadku osób, o których mowa w art. 5c.> 

2. Za wystarczające w zakresie spełnienia wymagania: 

1)   o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 - uznaje się złożenie oświadczenia następującej 

treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych". Oświadczenie 

powinno również zawierać nazwisko i imię lekarza lub lekarza dentysty, oznaczenie 

miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis lekarza lub lekarza dentysty; 

2)   o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 - uznaje się złożenie oświadczenia następującej 

treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o 

umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą 

okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami 

prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na 

wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej". Oświadczenie powinno również zawierać nazwisko i imię lekarza, 

oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis lekarza; 

3)  (uchylony). 

[2a. Potwierdzeniem spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 5 ust. 2, jest złożenie z 

pozytywnym wynikiem egzaminu z języka polskiego, o którym mowa w art. 7 ust. 3. Wymóg 

złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne 

w języku polskim.] 

<2a. Potwierdzeniem spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 5 ust. 2, jest złożenie z 

pozytywnym wynikiem egzaminu z języka polskiego, o którym mowa w art. 7 ust. 3. 

Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła 

studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo 

polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi 

dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w wykazie, o 

którym mowa w ust. 2b.> 
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<2b. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz dokumentów 

potwierdzających znajomość języka polskiego.> 

3. W przypadku lekarza lub lekarza dentysty obywatela państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, okręgowa rada lekarska, w zakresie spełnienia wymagania, o którym mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 5, uznaje za wystarczające przedstawienie dokumentów wydanych przez 

właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita 

Polska, potwierdzających, że są spełnione wymogi dotyczące postawy etycznej lekarza 

oraz że nie jest karany, oraz nie zawieszono mu bądź nie pozbawiono go prawa 

wykonywania zawodu z powodu poważnego przewinienia zawodowego lub przestępstwa. 

Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż 

Rzeczpospolita Polska nie wydają takich dokumentów, stosuje się przepis ust. 2 pkt 2. 

4. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagania określonego w art. 5 ust. 1 pkt 4 jest 

orzeczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza 

dentysty w zakresie określonym w art. 2, wydane przez lekarza upoważnionego na 

podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla 

celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 

5. W przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, za wystarczające w 

zakresie spełnienia wymagania określonego w art. 5 ust. 1 pkt 4 uznaje się dokumenty 

odnoszące się do stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego wymagane do wykonywania 

zawodu lekarza lub lekarza dentysty w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

W przypadku gdy dokumenty tego rodzaju nie są wydawane przez to państwo, z którego 

lekarz lub lekarz dentysta przybywa, za wystarczające uznaje się odpowiednie świadectwo 

wydane przez organy właściwe tego państwa. 

[6. W celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5 

ust. 7, lekarz lub lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej, na obszarze 

której zamierza odbyć staż podyplomowy, dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań, o 

których mowa w: 

1)   art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b albo d oraz pkt 3-5 i ust. 2, albo 

2)   art. 5 ust. 1 pkt 1, 3-5 i ust. 2, oraz dokument potwierdzający formalne kwalifikacje 

lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c. 
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7. W celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu do odbycia stażu 

adaptacyjnego lub złożenia testu umiejętności w rozumieniu przepisów o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej - lekarz, lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej, na obszarze 

której zamierza odbyć staż adaptacyjny lub złożyć test umiejętności, dokumenty 

stwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3-5, ust. 2 oraz w 

art. 5c ust. 1 pkt 1 lub 2, oraz decyzję właściwego organu w sprawie odbycia stażu 

adaptacyjnego lub testu umiejętności.] 

<6. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5 ust. 7, 

lekarz lub lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej, na obszarze 

której zamierza odbyć staż podyplomowy, dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w: 

1) art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b albo d oraz pkt 3–5 i ust. 2 albo 

2) art. 5 ust. 1 pkt 1, 3–5 i ust. 2, oraz dokument potwierdzający formalne 

kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

lit. c.  

7. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu na czas określony niezbędny do 

odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności w rozumieniu 

przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej – lekarz albo lekarz dentysta, o którym mowa w art. 

5c ust. 1, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej, na obszarze której zamierza odbyć 

staż adaptacyjny albo przystąpić do testu umiejętności, dokumenty stwierdzające 

spełnienie wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3–5, ust. 2 oraz w art. 5c 

ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz postanowienie ministra właściwego do spraw zdrowia w 

sprawie odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.> 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, 

określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu, o 

których mowa w ust. 10, uwzględniając w szczególności niezbędne dane osobowe lekarza, 

numer prawa wykonywania zawodu, adnotacje o wpisie do okręgowego rejestru lekarzy 

oraz dane dotyczące kwalifikacji lekarza. 

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, mogą być przedstawiane w ciągu 3 miesięcy od 

daty ich wydania. 
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[10. Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 1-7, okręgowa 

rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza albo 

ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty i wydaje dokument "Prawo 

wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" albo 

"Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Ograniczone prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty".] 

<10. Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 1–7, 

okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty na podstawie art. 5 ust. 1 albo ust. 7, albo art. 

5f i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty”.> 

<10a. W przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa 

wykonywania zawodu lekarza dentysty, o którym mowa w art. 5 ust. 7, art. 5f albo 

art. 7 ust. 2 w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty” zamieszcza się odpowiednio informację o 

przyznaniu tego prawa w celu odbycia stażu podyplomowego na czas odbywania tego 

stażu albo na czas określony niezbędny do odbycia stażu adaptacyjnego albo 

przystąpienia do testu umiejętności.> 

11. Okręgowa rada lekarska, na wniosek lekarza lub lekarza dentysty, wydaje: 

1)   zaświadczenie stwierdzające, że lekarz lub lekarz dentysta posiada kwalifikacje 

zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że 

posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne 

kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii 

Europejskiej; 

2)   zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez lekarza, lekarza dentystę specjalizacji 

równorzędnej ze specjalizacją wymienioną w przepisach obowiązujących w Unii 

Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   zaświadczenie potwierdzające, że lekarz, lekarz dentysta posiada prawo 

wykonywania zawodu, którego nie został pozbawiony ani które nie zostało 

zawieszone, oraz że nie został ukarany przez sąd lekarski, nie toczy się przeciwko 

niemu postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej albo wszczęte 
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przez okręgową radę lekarską mogące skutkować zawieszeniem prawa wykonywania 

zawodu ani ograniczeniem w wykonywaniu określonych czynności medycznych; 

4)   zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej; 

5)   inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy innych niż Rzeczpospolita 

Polska państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej. 

12. Naczelna Rada Lekarska wydaje zaświadczenia, o których mowa w ust. 11, jeżeli nie jest 

możliwe ustalenie właściwej okręgowej rady lekarskiej. 

13. Za każde zaświadczenie, o którym mowa w ust. 11 i 12, pobiera się opłatę w wysokości 

3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2008), obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. Opłatę wnosi się na rachunek 

bankowy rady, która wydała to zaświadczenie. 

 

Art. 6a. 

[1. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo ograniczone 

prawo wykonywania zawodu lekarza albo odmawia przyznania tego prawa niezwłocznie 

po złożeniu wszystkich dokumentów określonych ustawą, nie później jednak niż w terminie 

miesiąca od dnia ich złożenia.] 

<1. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty albo odmawia przyznania tego prawa 

niezwłocznie po złożeniu wszystkich dokumentów określonych ustawą, nie później 

jednak niż w terminie miesiąca od dnia ich złożenia.> 

1a. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków formalnych okręgowa rada lekarska, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, wzywa do ich uzupełnienia. 

2. Jeżeli okręgowa rada lekarska posiada informacje dotyczące ważnego zdarzenia, które 

wystąpiło przed podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez obywatela 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i które może mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie zawodu lekarza, 

informuje o tym zdarzeniu państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego 

obywatelstwo cudzoziemiec posiada lub z którego przybywa, i występuje z wnioskiem o 

weryfikację tych informacji oraz o zawiadomienie o działaniach, które zostały podjęte w 

związku z tym zdarzeniem. 
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2a. Okręgowa rada lekarska współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich 

Unii Europejskiej oraz przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii 

Europejskiej informacje o toczących się i prawomocnie zakończonych postępowaniach 

dyscyplinarnych lub karnych oraz innych poważnych okolicznościach, które mogą mieć 

wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty, z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz w przypadku wniosku tych 

organów dotyczącego przekazania tych informacji sprawdza okoliczności faktyczne oraz 

zawiadamia te organy o poczynionych ustaleniach. 

2b. 
(10)

 Wymiana informacji, o których mowa w ust. 2 i 2a, odbywa się za pośrednictwem 

Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 

wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE 

("rozporządzeniu w sprawie IMI") (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.). 

3. (uchylony) 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów lub 

dokumentów wydanych przez właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej, 

okręgowa rada lekarska zwraca się do odpowiednich właściwych organów tego państwa o 

potwierdzenie autentyczności dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje, w 

tym dotyczące specjalizacji, wydanych w tym państwie, a także o poświadczenie, że lekarz 

zamierzający wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał pełne 

wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej. 

5. Dokumenty przekazane w ramach weryfikacji zachowują ważność przez okres trzech 

miesięcy od dnia ich wydania. 

 

Art. 7. 

1. [Cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu 

przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza 

dentysty na stałe albo na czas określony, jeżeli spełnia następujące warunki:] 

<Cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce 
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wykonywania zawodu przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty na czas nieokreślony albo na czas określony, 

jeżeli spełnia następujące warunki:> 

1)   posiada dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany: 

a)  przez polską szkołę wyższą lub 

b)  w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub 

c)  w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że 

dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny zgodnie z 

odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w 

przepisach Unii Europejskiej; 

2)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3)   posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza 

dentysty; 

4)   wykazuje nienaganną postawę etyczną; 

5)   wykazuje znajomość języka polskiego określoną w ust. 3; 

6)   odbył staż podyplomowy; 

7)   złożył z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-

Dentystyczny Egzamin Końcowy; przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio; 

8)   uzyskał prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

[1a. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, zamierzającemu wykonywać zawód na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia podyplomowego 

w określonej formie lub odbycia studiów w celu uzyskania stopnia naukowego albo 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, przyznaje się prawo 

wykonywania zawodu na czas określony, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 oraz 

uzyska na podstawie odrębnych przepisów zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia 

na odbycie określonej formy kształcenia lub studiów. 

1b. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1a, przyznaje się wyłącznie na okres 

szkolenia zawodowego lub trwania studiów, lub prowadzenia badań naukowych i prac 

rozwojowych we wskazanym miejscu szkolenia, studiów lub prowadzenia badań. 

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, można w celu odbycia stażu podyplomowego 

przyznać ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza albo ograniczone prawo 
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wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1-4, 7 

i 8.] 

<1a. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, zamierzającemu wykonywać zawód na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia 

podyplomowego w określonej formie lub odbycia studiów trzeciego stopnia w celu 

uzyskania stopnia naukowego albo uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych, przyznaje się prawo wykonywania zawodu na czas określony, jeżeli 

spełnia warunki określone w ust. 1. 

1b. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1a, przyznaje się wyłącznie na 

okres kształcenia podyplomowego w określonej formie lub trwania studiów, lub 

prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych we wskazanym miejscu 

kształcenia, studiów lub prowadzenia badań. 

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, w celu odbycia stażu podyplomowego 

przyznaje się prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty na czas odbywania tego stażu, jeżeli spełnia warunki określone w 

ust. 1 pkt 1–5 i 8.> 

3. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się prawo wykonywania zawodu, o 

którym mowa w ust. 1, 1a i 2, jeżeli ukończył studia medyczne w języku polskim albo 

jeżeli wykazał znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania zawodu lekarza 

lub lekarza dentysty potwierdzoną egzaminem z języka polskiego. 

3a. - 4. (uchylone) 

5. Przepisy art. 6 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

6. Egzamin, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza Naczelna Rada Lekarska. 

6a. W celu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 3, Naczelna Rada Lekarska 

powołuje sześcioosobową komisję egzaminacyjną, w której skład wchodzą lekarze o 

odpowiednio wysokich kwalifikacjach, w tym co najmniej dwóch legitymujących się 

tytułem specjalisty z wybranej dziedziny medycznej, oraz co najmniej jedna osoba 

posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska. Komisja egzaminacyjna 

wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza. Sekretarz komisji 

sporządza protokół przebiegu egzaminu, a podpisują go członkowie i przewodniczący. 

7. Opłatę za egzamin, o którym mowa w ust. 3, ponosi osoba zdająca, a wpływy z tego tytułu 

stanowią przychód Naczelnej Rady Lekarskiej. 

8. (uchylony) 
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Art. 8. 

[1. Lekarz, który uzyskał prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania 

zawodu, podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę 

lekarską.] 

<1. Lekarz, który uzyskał prawo wykonywania zawodu, podlega wpisowi do rejestru 

prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską.> 

2. Naczelna Rada Lekarska określi szczegółowy tryb postępowania w sprawach przyznawania 

prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty i prowadzenia rejestru lekarzy. 

 

Art. 9. 

1. Lekarz o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, nieposiadający prawa wykonywania 

zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadający to prawo w innym 

państwie, może prowadzić teoretyczne i praktyczne nauczanie zawodu lekarza lub brać 

udział w konsylium lekarskim i wykonywać zabiegi, których potrzeba wynika z tego 

konsylium lub programu nauczania, jeżeli: 

1)   został zaproszony przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, każdorazowo po uzyskaniu zgody właściwej 

okręgowej rady lekarskiej, lub 

2)   został zaproszony przez lekarza wykonującego zawód w podmiocie leczniczym w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, każdorazowo po uzyskaniu zgody 

kierownika tego podmiotu i właściwej okręgowej rady lekarskiej, lub 

3)   został zaproszony przez szpital kliniczny lub medyczną jednostkę naukową, która 

informuje o tym właściwą okręgową radę lekarską. 

2. Lekarz, lekarz dentysta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

który posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może czasowo i 

okazjonalnie wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty bez konieczności uzyskania 

prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty 

albo bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub 

rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, jeżeli złoży w okręgowej 

izbie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania zawodu: 
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1)   pisemne oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, z podaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu jego 

wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

2)   dokument potwierdzający obywatelstwo, oraz 

3)   zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, stwierdzające, że posiada w tym państwie prawo do wykonywania 

zawodu lekarza lub lekarza dentysty, które w czasie składania oświadczenia nie jest 

zawieszone lub ograniczone, i że wykonuje zawód lekarza, oraz 

4)   dokument potwierdzający kwalifikacje formalne lekarza lub lekarza dentysty. 

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, któremu w 

Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się przed rozpoczęciem po raz 

pierwszy wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ponawia w 

każdym roku, w którym lekarz lub lekarz dentysta zamierza wykonywać w sposób 

tymczasowy i okazjonalny zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, dokumenty określone w ust. 2 pkt 2-4 

przedstawia właściwej okręgowej radzie lekarskiej przed rozpoczęciem po raz pierwszy 

wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdorazowo w 

przypadku istotnej zmiany zawartych w nim informacji. 

5. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, z chwilą złożenia oświadczenia oraz 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, zostaje wpisany do rejestru lekarzy tymczasowo i 

okazjonalnie wykonujących zawód prowadzonym przez właściwą okręgową radę lekarską. 

6. Rejestr, o którym mowa w ust. 5, jest prowadzony w formie ewidencyjno-informatycznej i 

zawiera następujące dane: 

1)   numer wpisu do rejestru; 

2)   tytuł zawodowy; 

3)   imiona i nazwisko; 

4)   płeć; 

5)   datę urodzenia; 

6)   miejsce urodzenia; 

7)   obywatelstwo; 
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8)   numer dokumentu tożsamości; 

9)   nazwę i oznaczenie dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu 

lekarza w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita 

Polska; 

10)  posiadane specjalizacje; 

11)  miejsce, okres, formę i zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach 

tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli ich określenie jest możliwe; 

12)  datę wystawienia zaświadczenia przez okręgową radę lekarską o spełnieniu przez 

niego obowiązku złożenia oświadczenia; 

13)  adres do korespondencji. 

7. Okręgowa rada lekarska dokonuje wpisu lekarza, lekarza dentysty do rejestru, o którym 

mowa w ust. 6, oraz wydaje lekarzowi, lekarzowi dentyście zaświadczenie o spełnieniu 

przez niego obowiązku złożenia zaświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 

2. Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia nie może powodować opóźnień lub 

utrudnień w tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu. 

8. Okręgowa rada lekarska, każdorazowo, w okresie, kiedy lekarz lub lekarz dentysta 

tymczasowo i okazjonalnie wykonuje zawód na terenie jej działania, może zwracać się do 

właściwych organów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym lekarz ten 

posiada prawo do wykonywania zawodu, o przekazanie informacji potwierdzających, że 

wykonuje on zawód w tym państwie zgodnie z prawem i że nie był karany w związku z 

wykonywaniem zawodu. 

9. Przepis art. 6a ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

10. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, składa oświadczenie, że pomieszczenia, 

urządzenia i sprzęt medyczny, jeżeli je posiada, spełniają wymagania określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 50b ust. 3. 

11. Do lekarza, lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 54 i 56. 

12. Okręgowa rada lekarska każdorazowo może ocenić tymczasowy i okazjonalny charakter 

wykonywania zawodu, uwzględniając jego okres, częstotliwość, regularność i ciągłość. 

13. Lekarz, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniony z obowiązku rejestracji w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych w celu dokonywania rozliczeń związanych z tymczasowym i 

okazjonalnym wykonywaniem zawodu lekarza. W takim przypadku lekarz informuje o 
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tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu na piśmie właściwy ze względu na 

miejsce wykonywania zawodu oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo, przed 

rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych albo, w nagłych wypadkach, po ich 

wykonaniu. 

14. Do lekarza, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 i 45 ustawy 

z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.). 

<15. Lekarz, o którym mowa w ust. 2, udzielający świadczeń czasowo i okazjonalnie 

wyłącznie w ramach umów międzynarodowych zawartych z państwem członkowskim 

Unii Europejskiej w celu współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa 

medycznego, nie składa okręgowej radzie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce 

zamierzonego wykonywania zawodu dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

Przepisów ust. 3–13 nie stosuje się.> 

 

Art. 10. 

[1. Lekarz, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po upływie 5 lat od uzyskania 

dyplomu lekarza, lekarza dentysty przed przyznaniem ograniczonego prawa wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, obowiązany jest do odbycia przeszkolenia.] 

<1. Lekarz, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po upływie 5 lat od uzyskania 

dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, przed przyznaniem prawa wykonywania 

zawodu jest obowiązany do odbycia przeszkolenia teoretycznego, którego tryb, 

program, miejsce i okres określi okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, biorąc 

pod uwagę długość okresu, który upłynął od uzyskania dyplomu. Koszty tego 

przeszkolenia ponosi lekarz.> 

[2. Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po upływie 5 lat od ukończenia stażu 

podyplomowego, ma obowiązek odbycia przeszkolenia.] 

3. Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który nie wykonuje go przez okres 

dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomienia o 

tym właściwej okręgowej rady lekarskiej i odbycia przeszkolenia. 

[4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do lekarza będącego obywatelem państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada dyplom lub inne dokumenty 

poświadczające formalne kwalifikacje wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b, i 
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dotychczas nie uzyskał prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania 

zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się do lekarza będącego obywatelem państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada dyplom lub inne dokumenty 

poświadczające formalne kwalifikacje wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 

6b, i dotychczas nie uzyskał prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa 

wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 11. 

1. Jeżeli okręgowa rada lekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie 

niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza, powołuje komisję złożoną z 

lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, która wydaje opinię o 

przygotowaniu zawodowym tego lekarza. 

2. Okręgowa rada lekarska na podstawie opinii komisji, o której mowa w ust. 1, może 

zobowiązać lekarza do odbycia uzupełniającego przeszkolenia. Zainteresowany lekarz jest 

uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniu okręgowej rady lekarskiej w czasie 

rozpatrywania jego sprawy. 

3. Lekarz ma obowiązek stawienia się przed komisją, o której mowa w ust. 1. 

[4. W razie nieusprawiedliwionego niestawiania się lekarza przed komisją, o której mowa w 

ust. 1, lub uchylania się od uczestnictwa w uzupełniającym przeszkoleniu, o którym mowa 

w ust. 2 i w art. 10 ust. 2 i 3, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu 

lekarza w prawie wykonywania zawodu lub o ograniczeniu w wykonywaniu określonych 

czynności medycznych do czasu zakończenia przeszkolenia. 

5. Okręgowa rada lekarska ustala tryb, miejsce i program przeszkolenia, o którym mowa w 

ust. 2 oraz w art. 10. Koszty tego przeszkolenia ponosi lekarz.] 

<4. W razie nieusprawiedliwionego niestawiania się lekarza przed komisją, o której 

mowa w ust. 1, lub uchylania się od uczestnictwa w przeszkoleniu, o którym mowa 

w ust. 2 oraz art. 10 ust. 3, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu 

lekarzowi prawa wykonywania zawodu lub o ograniczeniu w wykonywaniu 

określonych czynności medycznych do czasu zakończenia przeszkolenia.  

5. Okręgowa rada lekarska ustala tryb, miejsce i program przeszkolenia, o którym 

mowa w ust. 2 oraz w art. 10 ust. 3. Koszty tego przeszkolenia ponosi lekarz.> 
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Art. 14. 

[Prawo wykonywania zawodu, ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarz traci z mocy 

prawa w razie:] <Prawo wykonywania zawodu lekarz traci z mocy prawa w 

przypadku:> 

1)   utraty obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

jeżeli nie nabył równocześnie obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej; 

2)   ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego; 

3)   upływu czasu, na jaki zostało przyznane. 

 

Art. 14a. 

1. Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) 

organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej "CEM". CEM 

jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

2. LEK i LDEK odbywają się dwa razy do roku, równocześnie w tych samych terminach, 

zgodnie z regulaminem przeprowadzania LEK i LDEK, o którym mowa w art. 14e ust. 2, 

w miejscach i terminach ustalonych przez dyrektora CEM. 

[3. Do LEK może przystąpić: 

1)   student 6. roku studiów na kierunku lekarskim, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 

a - po przedstawieniu zaświadczenia o stanie studiów i dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, albo 

2)   lekarz - po przedstawieniu dyplomu lekarza albo zaświadczenia potwierdzającego 

ukończenie studiów na kierunku lekarskim oraz dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

4. Do LDEK może przystąpić: 

1)   student 5. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 lit. a - po przedstawieniu zaświadczenia o stanie studiów i dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, albo 

2)   lekarz dentysta - po przedstawieniu dyplomu lekarza dentysty albo zaświadczenia 

potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

5. Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa wniosek w tej sprawie do 

dyrektora CEM.] 
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<3. Do LEK może przystąpić lekarz po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu 

studiów na kierunku lekarskim, dyplomu lekarza i dokumentu potwierdzającego 

tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”. 

4. Do LDEK może przystąpić lekarz dentysta po przedstawieniu zaświadczenia o 

ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, dyplomu lekarza dentysty 

i dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty”. 

5. Osoba zamierzająca przystąpić do LEK lub LDEK składa do dyrektora CEM 

zgłoszenie do dnia:  

1) 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w 

przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 

30 września;  

2) 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest 

przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w 

okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.> 

6. LEK i LDEK są składane w formie pisemnych testów, odrębnych dla zawodu lekarza i 

zawodu lekarza dentysty, opracowanych na każdy termin egzaminu przez ekspertów w 

zakresie zagadnień objętych LEK i LDEK. 

7. LEK i LDEK polega na rozwiązaniu odpowiedniego testu, składającego się z 200 pytań 

zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą 

prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. 

8. Pytania testowe obejmują problematykę z zakresu dziedzin medycyny, określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 14e, ze szczególnym uwzględnieniem procedur 

diagnostycznych i leczniczych. 

9. Podczas zdawania LEK i LDEK zdający nie może korzystać z żadnych pomocy 

naukowych i dydaktycznych, a także nie może posiadać urządzeń służących do kopiowania 

oraz przekazywania i odbioru informacji. Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę 

zdyskwalifikowania osoby zdającej egzamin, co jest równoważne z uzyskaniem przez nią 

wyniku negatywnego. 

10. Testy i pytania testowe są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i 

przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż 

uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, 

przeprowadzające LEK i LDEK lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem. 
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<10a. Testy i pytania testowe LEK i LDEK mogą być udostępnione wyłącznie osobie 

przystępującej do tego egzaminu,  na jej wniosek, po ich wykorzystaniu w LEK i 

LDEK. Dyrektor CEM udostępnia testy i pytania testowe w drodze ich okazania w 

siedzibie CEM. Zakazane jest wynoszenie poza siedzibę CEM udostępnianych testów 

i pytań testowych oraz ich reprodukowanie, kopiowanie jakąkolwiek techniką lub 

przepisywanie. W przypadku naruszenia tego zakazu udostępnianie zostaje 

przerwane. Przebieg udostępniania może być monitorowany za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

10b. Udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, 

352 i 996) podlegają wyłącznie pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami 

wykorzystane na potrzeby LEK albo LDEK, po upływie 5 lat od dnia 

przeprowadzenia danego egzaminu.> 

[11. Testy i pytania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782).] 

 

Art. 15. 

1. Okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 

2. Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy. 

3. (uchylony). 

[3a. Lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód na podstawie ograniczonego 

prawa wykonywania zawodu lekarza albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu 

lekarza dentysty pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o której mowa w art. 

64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty 

wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej "opiekunem".] 

<3a. Lekarz odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego 

specjalizację, o której mowa w art. 64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie 

medycyny albo lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, 

zwanego dalej „opiekunem”.> 

3b. Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w 

miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace 

badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo 
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wykonywania zawodu. [Stażysta] <Lekarz stażysta>  jest uprawniony w szczególności 

do: 

1)   przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich po 

konsultacji z opiekunem; 

2)   wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich; 

[3)   wydawania, po konsultacji z opiekunem, skierowań na badania laboratoryjne oraz 

inne badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod 

diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta; 

4)   samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna, metod diagnostycznych i leczniczych, 

których praktyczna umiejętność została potwierdzona przez opiekuna; 

5)   wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów operacyjnych oraz wspólnie stosowania 

metod leczniczych i diagnostycznych objętych programem stażu; 

6)   prowadzenia, pod nadzorem opiekuna, historii choroby i innej dokumentacji 

medycznej; 

7)   udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, po skonsultowaniu z opiekunem treści 

tych informacji;] 

<3) wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania 

diagnostyczne, a po uzgodnieniu z lekarzem posiadającym prawo wykonywania 

zawodu na czas nieokreślony na badania wymagające metod diagnostycznych i 

leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta; 

4) samodzielnego stosowania zleconych przez lekarza posiadającego prawo 

wykonywania zawodu na czas nieokreślony metod diagnostycznych i leczniczych, 

których praktyczna umiejętność została stwierdzona przez opiekuna; 

5) wspólnego z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas 

nieokreślony stosowania metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających 

podwyższone ryzyko dla pacjenta oraz wspólnego z nim wykonywania zabiegów 

operacyjnych, objętych programem stażu podyplomowego; 

6) prowadzenia we współpracy z opiekunem historii choroby i innej dokumentacji 

medycznej; 

7) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta;> 

8)   zlecania czynności pielęgnacyjnych; 
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9)   w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a 

jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę 

możliwości, opinii jednego lekarza[.] <;> 

<10) stwierdzania zgonu; 

11) wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z 

opiekunem treści zawartych w nich informacji.> 

[3c. Lekarz odbywający staż nie jest uprawniony do wystawiania recept oraz wydania opinii i 

orzeczeń lekarskich.] 

3d. Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, 

zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację 

programu stażu podyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 7a. 

3e. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt stały lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo któremu w 

Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, odbywa staż podyplomowy na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

[3f. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który 

nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3e, może odbyć staż podyplomowy za zgodą 

ministra właściwego do spraw zdrowia na zasadach określonych w przepisach o 

odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby 

niebędące obywatelami polskimi.] 

<3f. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3e, odbywa staż podyplomowy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką, o 

której mowa w art. 5 ust. 9, w której to umowie określa się zakres wzajemnych 

zobowiązań na czas jego odbywania.> 

<3g. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 3f, mogą zostać udzielone świadczenia, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). 

[4. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego 

przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami 

polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób 
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będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa, jest zadaniem 

marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.] 

<4. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu 

podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych 

będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze 

województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających 

odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa, jest zadaniem 

marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Koszt obsługi tego 

zadania wynosi 123 zł za każdego finansowanego lekarza stażystę.> 

(4a. – 4h pominięto) 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 

określa, w drodze rozporządzenia: 

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)   (uchylony) 

5)   (uchylony) 

6)   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; 

7)   wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady 

finansowania i organizacji stażu podyplomowego. 

6. Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. 

[6a. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem 

województwa, kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy 

dentystów, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i których wpisała 

na listę członków izby.] 
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<6a. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem 

województwa, kieruje do odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego 

działania lekarzy, lekarzy dentystów, którym przyznała prawo wykonywania zawodu 

i których wpisała na listę członków izby.> 

<6aa. Przedłużenie czasu trwania stażu podyplomowego następuje na okres realizacji tej 

części programu stażu podyplomowego, która nie została zrealizowana, w 

porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską. Nie przedłuża się czasu trwania 

stażu podyplomowego, jeżeli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu 

upłynęło 5 lat.> 

6b. Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy 

dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i 

warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 6. 

6c. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6b, jest uprawniony do: 

1)   wizytacji podmiotu wpisanego na listę, o której mowa w ust. 6; 

2)   żądania dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu oraz finansowania; 

3)   żądania wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu przez lekarza; 

4)   wydawania zaleceń pokontrolnych; 

5)   przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli marszałkowi 

województwa oraz okręgowej izbie lekarskiej; 

6)   wnioskowania do marszałka województwa o skreślenie podmiotu wpisanego na listę, 

o której mowa w ust. 6. 

6d. Przepisy ust. 1-3d oraz 4-6c stosuje się odpowiednio do osób będących obywatelami 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

7. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, ustala 

listę podległych sobie podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży 

podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby wojskowej 

oraz zapewnia środki finansowe niezbędne do odbycia tych staży. 

7a. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 7, odbywa staż podyplomowy na 

stanowisku lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, na które zostaje wyznaczony 

przez właściwy organ wojskowy w porozumieniu z Wojskową Radą Lekarską. 

<7b. Lekarz stażysta, który nie ukończył albo nie odbył stażu podyplomowego w 

terminie 5 lat od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu, może ponownie odbyć 

staż podyplomowy na podstawie umowy o szkolenie zawartej z podmiotem 
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prowadzącym staż podyplomowy. Właściwa okręgowa rada lekarska ponownie 

przyznaje temu lekarzowi prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5 

ust. 7.> 

8. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może uznać staż 

podyplomowy odbyty za granicą za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w 

kraju, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Staż podyplomowy odbyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez lekarza 

będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, minister właściwy do spraw zdrowia uznaje za równoważny w całości lub w 

części ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. (uchylony) 

 

Art. 16c. 

1. Lekarz składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie 

medycyny odpowiednio do: 

1)   wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego 

zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne; 

2)   Ministra Obrony Narodowej lub wyznaczonej przez niego jednostki organizacyjnej - 

w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz 

pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych przez 

Ministra Obrony Narodowej; 

3)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w przypadku lekarzy pełniących 

służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych, utworzonych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   imię (imiona) i nazwisko lekarza; 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   miejsce i datę urodzenia; 

4)   płeć; 

5)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

6)   obywatelstwo (obywatelstwa); 

7)   adres miejsca zamieszkania; 
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8)   dokument, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii 

Europejskiej przebywa w Polsce; 

[9)   numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej; 

10)  numer seryjny, datę i miejsce wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu 

lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";] 

<9) numer prawa wykonywania zawodu; 

10) numer seryjny, datę i podmiot wydający dokument prawa wykonywania 

zawodu;> 

11)  posiadane tytuły specjalisty oraz rok ich uzyskania, a także tryb odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego; 

12)  dotychczas odbywane szkolenia specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu 

specjalisty i tryb ich odbywania; 

13)  wynik LEK albo LDEK; przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio; 

14)  posiadany stopień naukowy; 

15)  liczbę publikacji i ich wykaz; 

16)  okres zatrudnienia w jednostce, w której ma się odbywać szkolenie specjalizacyjne; 

17)  wnioskowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w formie wniosku 

elektronicznego, generowanego i pobieranego na stronie internetowej wojewody. 

Wojewoda potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych na wniosku danych. Lekarz 

po wypełnieniu i podpisaniu wniosku składa go do wojewody. 

4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w formie wniosku 

elektronicznego generowanego i pobieranego na stronie internetowej jednostki 

organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych, obsługującej 

Ministra Obrony Narodowej. Lekarz po wypełnieniu i podpisaniu wniosku składa go do 

szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów 

leczniczych obsługującej Ministra Obrony Narodowej. 

5. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje w formie wniosku 

elektronicznego generowanego i pobieranego na stronie internetowej jednostki 

organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych, obsługującej 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lekarz po wypełnieniu wniosku składa go 

do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
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6. Lekarz może złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli nie toczy się 

w jego sprawie postępowanie, o którym mowa w ust. 13 lub 14. 

7. W celu zakwalifikowania lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się 

postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie 

szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. 

8. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają, dwa razy w roku, odpowiednio wojewoda, 

Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwani dalej 

"organami prowadzącymi postępowanie kwalifikacyjne". 

9. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia 

szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w ust. 6 jest większa niż 

liczba miejsc szkoleniowych. 

10. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się: 

1)   w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

rezydentury wynik LEK, albo, w przypadku lekarza dentysty - LDEK; 

2)   w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

pozarezydenckim, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł 

specjalisty wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia 

albo PES, albo wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia 

naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce 

akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach 

naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra 

właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych; 

3)   w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie 

pozarezydenckim, jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub 

tytułu specjalisty wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia 

naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce 

akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach 

naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra 

właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych. 

11. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów 

uzyskanych za LEK/LDEK, o których mowa w ust. 10 pkt 1 albo procent maksymalnej 

liczby punktów uzyskanych z LEK/LDEK lub egzaminu w zakresie odpowiedniej 

specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych, o których mowa w 
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ust. 10 pkt 2 albo procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEK/LDEK oraz 

punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 10 pkt 3. 

12. W przypadku osób posiadających wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub 

Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w postępowaniu konkursowym 

wynik tych egzaminów uznaje się za równoważny z wynikiem odpowiednio LEK lub 

LDEK. 

13. Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się lekarzy, w liczbie 

odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie 

kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym województwie albo posiadanych 

przez dany podmiot, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu 

konkursowym. 

14. Lekarz może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o 

weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na 

stronie internetowej tego organu listy lekarzy zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego. 

15. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w 

określonej dziedzinie medycyny zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa 

w ust. 14. 

16. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa 

regulamin postępowania kwalifikacyjnego określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4. 

17. Organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne, uwzględniając wynik 

przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje lekarza do odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie, o którym mowa w art. 19f ust. 1, posiadającym 

wolne miejsca szkoleniowe. 

18. Lekarz może zostać skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej 

dziedzinie medycyny po dostarczeniu dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" 

albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty". 

 

Art. 16k. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, których 

jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym. 
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1a. W roku 2012 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1b. W roku 2013 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1c. W roku 2014 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1d. W roku 2015 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1e. W roku 2016 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

2. Środki finansowe na dofinansowanie kosztów związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym 

są przekazywane na podstawie umowy zawartej między ministrem właściwym do spraw 

zdrowia a podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne. 

3. W przypadku gdy środki określone w ust. 2 stanowią dla podmiotu prowadzącego 

szkolenie specjalizacyjne, będącego przedsiębiorcą, pomoc publiczną w rozumieniu art. 

107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będzie ona udzielana jako pomoc de 

minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 

z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). 

<4. Minister Obrony Narodowej może w ramach środków budżetu państwa, których jest 

dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy 

będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub pełniących służbę w 

podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony 

Narodowej.> 

 

Art. 16r. 

1. Lekarz może składać dokumenty do PES do właściwego wojewody po uzyskaniu 

potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji. 

2. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniący służbę lub 

zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej 

składa dokumenty do PES do szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu 

spraw podmiotów leczniczych obsługującej Ministra Obrony Narodowej, po uzyskaniu 

potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji. 
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3. Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub 

pełniący służbę albo zatrudniony w podmiocie leczniczym, utworzonym przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, składa dokumenty do PES do ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji 

przez kierownika specjalizacji. 

4. Zgłoszenie do PES jest składane w formie wniosku elektronicznego, generowanego i 

pobieranego na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie 

zgłoszonych na wniosku danych. Lekarz, o którym mowa w ust. 1-3, po wypełnieniu i 

podpisaniu wniosku składa go odpowiednio do właściwego wojewody, szefa jednostki 

organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych obsługującej 

Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

5. Wniosek o przystąpienie do PES zawiera następujące dane: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   miejsce urodzenia; 

4)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

5)   obywatelstwo; 

6)   adres zamieszkania; 

7)   adres do korespondencji; 

8)   wskazanie jednostki, w której lekarz odbywał szkolenie i jej adresu; 

9)   posiadane specjalizacje; 

10)  ukończona uczelnia, data wystawienia i numer uzyskanego dyplomu lekarza; 

11)  informacje o posiadanym prawie wykonywania zawodu lekarza: jego numer, data 

wydania i organ wydający; 

12)  tryb szkolenia; 

13)  liczba dotychczasowych zgłoszeń do PES; 

14)  informacje o ewentualnym skróceniu stażu specjalizacyjnego; 

15)  stopień lub tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

16)  adres do korespondencji kierownika specjalizacji i numer telefonu kontaktowego; 

17)  wskazanie wojewody prowadzącego postępowanie specjalizacyjne. 
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6. Właściwy wojewoda, szef jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw 

podmiotów leczniczych obsługującej Ministra Obrony Narodowej albo minister właściwy 

do spraw wewnętrznych stwierdza, czy dokumenty, o których mowa w ust. 1-3, spełniają 

warunki formalne i przekazuje je do CEM. 

7. CEM organizuje PES dwa razy do roku w miejscach ustalonych przez dyrektora CEM. 

8. PES dla każdej specjalności jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu 

ustnego, w kolejności ustalonej przez dyrektora CEM, obejmujących zakres odbytego 

szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur diagnostycznych i 

leczniczych, z wyłączeniem wykonywania inwazyjnych zabiegów i procedur medycznych. 

9. Lekarz nie jest obowiązany do zaliczenia PES w całości albo w części, jeżeli złożył z 

wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez europejskie towarzystwa naukowe, 

który przez ministra właściwego do spraw zdrowia został uznany za równoważny z 

zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości albo w części, i przedstawi 

dyrektorowi CEM odpowiedni dokument potwierdzający złożenie takiego egzaminu. 

10. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może, na wniosek 

dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego 

PES dla wszystkich lekarzy dopuszczonych do PES w danej dziedzinie w określonej sesji 

egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego, albo zdecydować o przeprowadzeniu 

PES jeden raz w roku - z zachowaniem wszystkich jego części, w jednej z sesji 

egzaminacyjnych. 

11. Test oraz pytania lub zadania egzaminu ustnego opracowuje i ustala CEM w 

porozumieniu z konsultantem krajowym właściwym dla danej dziedziny medycyny lub 

jego przedstawicielem odrębnie dla każdej dziedziny medycyny oraz na każdą sesję 

egzaminacyjną. 

<11a. Testy, pytania i zadania egzaminacyjne PES są opracowywane, przetwarzane, 

dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez 

osoby inne niż uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu i 

przechowywaniu, przeprowadzające PES lub sprawujące nadzór nad ich 

prowadzeniem.  

11b. Testy i pytania testowe oraz zadania i pytania egzaminu ustnego PES mogą być 

udostępnione wyłącznie osobie przystępującej do tego egzaminu,  na jej wniosek, po 

ich wykorzystaniu w PES. Dyrektor CEM udostępnia testy i pytania testowe w 

drodze ich okazania w siedzibie CEM. Zakazane jest wynoszenie poza siedzibę CEM 
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udostępnianych testów i pytań testowych oraz ich reprodukowanie, kopiowanie 

jakąkolwiek techniką lub przepisywanie. W przypadku naruszenia tego zakazu 

udostępnianie zostaje przerwane. Przebieg udostępniania może być monitorowany za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

11c. Udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej podlegają wyłącznie pytania testowe wraz z 

poprawnymi odpowiedziami wykorzystane na potrzeby PES, po upływie 5 lat od dnia 

przeprowadzenia tego egzaminu.> 

12. Testy, pytania i zadania egzaminacyjne są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i 

przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż 

uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, 

przeprowadzające PES lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem. [Zadania testowe 

nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej.] 

13. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 

egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, których złożenie z 

wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w 

całości albo w części, oraz wykaz dokumentów potwierdzających złożenie takich 

egzaminów, mając na względzie zakres tematyczny tych egzaminów. 

 

Art. 16rc. 

1. CEM organizuje PES dwa razy do roku w miejscach ustalonych przez dyrektora CEM. 

2. PES dla każdej specjalności jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu 

ustnego, w kolejności tych egzaminów ustalonej przez dyrektora CEM, obejmujących 

zakres odbytego szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur 

diagnostycznych i leczniczych, z wyłączeniem wykonywania inwazyjnych zabiegów i 

procedur medycznych. 

3. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może, na wniosek 

dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego 

PES dla wszystkich lekarzy dopuszczonych do PES w danej dziedzinie w określonej sesji 

egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego, albo zdecydować o przeprowadzeniu 

PES jeden raz w roku - z zachowaniem wszystkich jego części, w jednej z sesji 

egzaminacyjnych. 
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4. Testy i pytania testowe opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z konsultantem 

krajowym właściwym dla danej dziedziny medycyny, a w przypadku braku takiego 

konsultanta - w dziedzinie pokrewnej lub jego przedstawicielem odrębnie dla każdej 

dziedziny medycyny oraz na każdą sesję egzaminacyjną. 

[5. Testy, pytania i zadania egzaminacyjne są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i 

przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż 

uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, 

przeprowadzające PES lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem. Testy, pytania i 

zadania egzaminacyjne nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dyrektor CEM udostępnia 

testy, pytania i zadania egzaminacyjne po ich wykorzystaniu na dany PES wyłącznie 

osobom przystępującym do tego egzaminu. Udostępnienie oraz jego dokumentowanie 

następuje w sposób określony w zarządzeniu dyrektora CEM.] 

<5. Testy, pytania i zadania egzaminacyjne są opracowywane, przetwarzane, 

dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez 

osoby inne niż uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu 

i przechowywaniu, przeprowadzające PES lub sprawujące nadzór nad ich 

prowadzeniem.> 

<6. Testy i pytania testowe oraz zadania i pytania egzaminu ustnego PES mogą być 

udostępnione wyłącznie osobie przystępującej do tego egzaminu, na jej wniosek, po 

ich wykorzystaniu w PES. Dyrektor CEM udostępnia testy i pytania testowe w 

drodze ich okazania w siedzibie CEM. Zakazane jest wynoszenie poza siedzibę CEM 

udostępnianych testów i pytań testowych oraz ich reprodukowanie, kopiowanie 

jakąkolwiek techniką lub przepisywanie. W przypadku naruszenia tego zakazu 

udostępnianie zostaje przerwane. Przebieg udostępniania może być monitorowany 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

7. Udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej podlegają wyłącznie pytania testowe wraz z poprawnymi 

odpowiedziami wykorzystane na potrzeby PES, po upływie 5 lat od dnia 

przeprowadzenia tego egzaminu.> 
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USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 372, 960, 1265 i 1579) 

 

Art. 54. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o 

czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym 

zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej "zaświadczeniem 

lekarskim", lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwanych dalej 

"wystawiającym zaświadczenie lekarskie", po złożeniu, w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przekazanego na elektroniczną 

skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych utworzoną zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwaną dalej "elektroniczną 

skrzynką podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych", oświadczenia, że zobowiązuje się 

do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych 

osobowych. 

[2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może udzielić upoważnienia, o którym mowa w ust. 

1, lekarzom i lekarzom dentystom w okresie odbywania stażu podyplomowego.] 

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela w 

formie decyzji. 
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USTAWA z dnia 8 września 2006 r. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE 

MEDYCZNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) 

 

Art. 21. 

1. System działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania 

systemu, zwanego dalej "planem", sporządzanego przez wojewodę. 

2. Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji. 

3. Plan obejmuje w szczególności: 

1)   charakterystykę potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia mogących wystąpić na 

obszarze województwa, w tym analizę ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i 

awarii technicznych w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej; 

2)   liczbę i rozmieszczenie na obszarze województwa jednostek systemu, o których 

mowa w art. 32 ust. 1; 

3)   obszary działania i rejony operacyjne; 

4)   sposób koordynowania działań jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1; 

5)   kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego; 

6)   sposób współpracy z organami administracji publicznej i jednostkami systemu, o 

których mowa w art. 32 ust. 1, z innych województw, zapewniający sprawne i 

skuteczne ratowanie życia i zdrowia, bez względu na przebieg granic województw; 

7)   sposób współpracy jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, z 

jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15; 

8)  informacje o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego; 

9)   opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w 

celu dokonania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zestawienia 

koniecznych łączy telekomunikacyjnych, zapewniających możliwość niezbędnych 

przekierowań połączeń z centrum powiadamiania ratunkowego do właściwych 

jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i dysponenta 

zespołów ratownictwa medycznego; 

10) lokalizację, teren działania i liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych, którą 

określa się, przyjmując za kryterium, że jedno stanowisko przypada na każde 200 

tys. mieszkańców, jednak nie mniej niż 2 stanowiska dyspozytorów medycznych w 

lokalizacji. 
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3a. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi zgłoszeń przez dyspozytorów 

medycznych wojewoda co roku, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca, dokonuje 

analizy liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń. 

3b. W wyniku analizy, o której mowa w ust. 3a, możliwe jest dostosowanie lokalizacji, terenu 

działania i liczby stanowisk dyspozytorów medycznych, o których mowa w ust. 3 pkt 10, 

do aktualnych potrzeb systemu. 

<3c. Elementy planu, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4 i 7–9, uwzględniają 

postanowienia umów międzynarodowych dotyczących współpracy transgranicznej 

w zakresie ratownictwa medycznego.> 

4. W planie umieszcza się ponadto: 

1)   odpowiednią do potrzeb liczbę szpitalnych oddziałów ratunkowych i ich 

rozmieszczenie, kierując się kryterium zapewnienia odpowiedniego czasu dotarcia z 

miejsca zdarzenia do szpitalnego oddziału ratunkowego oraz liczbą zdarzeń; 

2)   wykaz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego; 

3)   informację o centrum urazowym oraz centrum urazowym dla dzieci wraz z 

informacją o zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, niezbędnych do realizacji jego 

zadań, jeżeli centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci znajduje się na 

obszarze danego województwa. 

5. Umieszczenie elementów planu: 

1)   o których mowa w ust. 4, wymaga uzgodnienia z dyrektorem właściwego 

wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia; 

2)   dotyczących sposobu współpracy jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, 

z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1, 

wymaga uzgodnienia z właściwym: 

a)  Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 

b)  Komendantem Wojskowego Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, 

c)  komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, 

d)  komendantem wojewódzkim Policji, 

e)  komendantem oddziału Straży Granicznej, którego zakres działania obejmuje 

strefę nadgraniczną. 

6. Projekt aktualizacji planu sporządza wojewoda i uzgadnia go z podmiotami, o których 

mowa w ust. 5. 
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7. Projekt aktualizacji planu uzgodniony z podmiotami, o których mowa w ust. 5, wojewoda 

przekazuje do zaopiniowania właściwym powiatowym i wojewódzkim jednostkom 

samorządu terytorialnego. Jednostki te przedstawiają opinię w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu aktualizacji planu. 

8. Organy jednostek samorządu terytorialnego i inne podmioty są obowiązane dostarczyć, na 

pisemne żądanie wojewody, wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia projektu 

aktualizacji planu. 

9. Wojewoda przekazuje projekt aktualizacji planu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

w celu zatwierdzenia. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu 

aktualizacji planu: 

1)   może zgłosić zastrzeżenia do poszczególnych postanowień projektu aktualizacji 

planu; 

2)   uzupełnia projekt aktualizacji planu o część dotyczącą lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, minister właściwy do spraw zdrowia 

odmawia zatwierdzenia projektu aktualizacji planu i zaleca wojewodzie dokonanie 

zmian, określając termin wprowadzenia zmian nie dłuższy niż 7 dni. 

12. Wojewoda zmienia projekt aktualizacji planu zgodnie z zaleceniami ministra właściwego 

do spraw zdrowia i przesyła go ministrowi w celu zatwierdzenia, chyba że w terminie 3 

dni od dnia otrzymania tych zaleceń zgłosi do nich zastrzeżenia. 

13. W terminie 3 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń minister właściwy do spraw zdrowia 

rozpatruje je, w razie uwzględnienia - zatwierdza projekt aktualizacji planu albo zaleca 

wojewodzie wprowadzenie zmian w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

14. W przypadku zalecenia wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 13, wojewoda 

zmienia projekt aktualizacji planu zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

15. Plan zostaje zaktualizowany z chwilą zatwierdzenia projektu aktualizacji planu. 

16. Ujednolicony tekst planu, w wersji zaktualizowanej, zatwierdzonej przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, wojewoda podaje do publicznej wiadomości, w 

szczególności przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

17. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres danych objętych planem oraz poziom ich szczegółowości, 
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2)   ramowy wzór planu 

- mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego planowania i nadzoru nad 

systemem oraz utrzymania przejrzystości i jednolitej konstrukcji planów tworzonych w 

poszczególnych województwach; 

3)   kryteria kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego, z 

uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z utrzymaniem 

zespołów. 

 

Art. 27. 

1. Do zadań dyspozytorów medycznych należy w szczególności: 

1)   przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne 

dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie ust. 5; 

2)   przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy; 

3)   przekazywanie osobie kierującej akcją prowadzenia medycznych czynności 

ratunkowych, zwanej dalej "kierującym", niezbędnych informacji ułatwiających 

prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia; 

4)   zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach 

systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, i ich gotowości oraz przekazywanie tych 

informacji lekarzowi koordynatorowi ratownictwa medycznego; 

5)   zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych 

medycznych czynnościach ratunkowych; 

6)   powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga 

tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych 

szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

niezbędnych dla ratownictwa medycznego; 

7)   powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, o których mowa 

w art. 15, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia. 

1a. Wykonywanie zadań dyspozytora medycznego, o których mowa w ust. 1, stanowi 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
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<1b. Zadania dyspozytora medycznego uwzględniają postanowienia umów 

międzynarodowych dotyczących współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa 

medycznego.> 

2. W razie konieczności użycia jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, spoza 

rejonu operacyjnego, dyspozytor medyczny powiadamia o tym fakcie lekarza koordynatora 

ratownictwa medycznego. 

3. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego w celu sprawnego podjęcia medycznych 

czynności ratunkowych, ich przeprowadzenia i zapewnienia kierowania tymi 

czynnościami: 

1)   wyznacza dyspozytorów medycznych realizujących zadania określone w ust. 1 pkt 1-4, 

6 i 7 dla całego rejonu, którego dotyczy sytuacja określona w ust. 2; 

2)   koordynuje działania dysponentów jednostek. 

4. Dysponent jednostki ma obowiązek prowadzić dokumentację medycznych czynności 

ratunkowych zgodnie z przepisami o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowe procedury 

przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego; dysponowania zespołami 

ratownictwa medycznego, mając na względzie potrzebę jak najszybszego ustalenia 

istotnych elementów stanu faktycznego w trakcie przyjmowania zgłoszenia, a także 

zapewnienie wysłania na miejsce zdarzenia najwłaściwszego w danym przypadku zespołu 

ratownictwa medycznego. 

 

Art. 29. 

1. W centrum powiadamiania ratunkowego albo w wojewódzkim centrum zarządzania 

kryzysowego działają lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego w liczbie 

niezbędnej do zapewnienia całodobowej realizacji zadań, o których mowa w ust. 2. 

1a. Działalność lekarza koordynatora ratownictwa medycznego jest finansowana z budżetu 

państwa, z części, której dysponentem jest wojewoda. 

2. Do zadań lekarza koordynatora ratownictwa medycznego należy w szczególności: 

1)   nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych; 

2)   koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń 

wymagających użycia jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, spoza 

jednego rejonu operacyjnego; 
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3)   udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej 

pomocy; 

4)   udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego; 

5)   pełnienie całodobowego dyżuru. 

<2a. Zadania lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, o których mowa w ust. 2, 

uwzględniają postanowienia umów międzynarodowych dotyczących współpracy 

transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego.> 

3. Z lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego wojewoda nawiązuje stosunek 

pracy na podstawie powołania. 

4. Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz, który spełnia 

warunki określone dla lekarza systemu. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, kierując się koniecznością zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w 

ustawie, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków 

lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. 

 

Art. 42. 

1. Podczas zdarzeń, w których prowadzone są także działania w zakresie gaszenia pożarów, 

ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego, kierowanie jest prowadzone 

przez kierującego działaniem ratowniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. 

zm.). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierujący koordynuje medyczne czynności 

ratunkowe i wspomaga kierującego działaniem ratowniczym. 

<3. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego wskazanych do realizacji umów 

międzynarodowych dotyczących współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa 

medycznego, zgodnie z planem, o którym mowa w art. 21, są obowiązani do 

przestrzegania postanowień tych umów. 

4. Do członków zespołów ratownictwa medycznego udzielających świadczeń czasowo i 

okazjonalnie wyłącznie w ramach umów międzynarodowych zawartych z państwem 

członkowskim Unii Europejskiej w celu współpracy transgranicznej w zakresie 

ratownictwa medycznego nie stosuje się przepisów art. 31–38 ustawy z dnia 22 
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grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej.> 

 

Art. 46. 

[1. Zadania zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego, są finansowane z budżetu państwa z części, których 

dysponentami są poszczególni wojewodowie.] 

<1. Zadania zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego, w tym wynikające z umów międzynarodowych, są 

finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni 

wojewodowie.> 

2. W przypadku gdy dysponent jednostki zatrudnia dyspozytora medycznego albo zawiera z 

nim umowę cywilnoprawną, koszt medycznych czynności ratunkowych wykonywanych 

przez zespół ratownictwa medycznego uwzględnia koszty związane z funkcjonowaniem 

tego dyspozytora medycznego. 

[3. Wojewodowie, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawiają 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założenia dotyczące finansowania zespołów 

ratownictwa medycznego. 

4. Na podstawie założeń, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia, do 

dnia 20 maja roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawia ministrowi właściwemu 

do spraw finansów publicznych propozycję wysokości środków na finansowanie, o którym 

mowa w ust. 1, wraz z podziałem tych środków między poszczególne województwa. 

5. W celu ustalenia propozycji wysokości środków na finansowanie zespołów ratownictwa 

medycznego z uwzględnieniem podziału między poszczególne województwa należy kolejno 

obliczyć: 

1)   dla każdego województwa - sumę: 

a)  iloczynu liczby zespołów podstawowych w tym województwie i wskaźnika kosztów 

całodobowego utrzymania zespołu podstawowego stanowiącego 0,75 kosztów 

całodobowego utrzymania zespołu specjalistycznego oraz 

b)  liczby zespołów specjalistycznych 

- zwaną dalej "unormowaną liczbą zespołów"; 

2)   sumę unormowanej liczby zespołów łącznie dla wszystkich województw; 
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3)   dla każdego województwa - udział procentowy unormowanej liczby zespołów w sumie, 

o której mowa w pkt 2.] 

<3. Wojewodowie, do dnia 15 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, 

przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założenia dotyczące 

finansowania zespołów ratownictwa medycznego, a w przypadku realizowania przez 

zespoły ratownictwa medycznego w danym województwie umów międzynarodowych 

dotyczących współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego, z 

wyodrębnieniem środków na realizację tych umów. 

4. Na podstawie założeń, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia, 

do dnia 6 maja roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych propozycję wysokości środków na 

finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, wraz z podziałem tych środków między 

poszczególne województwa. 

5. W celu ustalenia propozycji wysokości środków na finansowanie zadań, o których 

mowa w ust. 1, z uwzględnieniem podziału tych środków między poszczególne 

województwa, minister właściwy do spraw zdrowia wydziela środki na realizację 

umów międzynarodowych, a następnie kolejno oblicza: 

1) dla każdego województwa – sumę: 

a) iloczynu liczby zespołów podstawowych w tym województwie i wskaźnika 

kosztów całodobowego utrzymania zespołu podstawowego stanowiącego 0,75 

kosztów całodobowego utrzymania zespołu specjalistycznego oraz 

b) liczby zespołów specjalistycznych 

– zwaną dalej „unormowaną liczbą zespołów”; 

2) sumę unormowanej liczby zespołów łącznie dla wszystkich województw; 

3) dla każdego województwa – udział procentowy unormowanej liczby zespołów w 

sumie, o której mowa w pkt 2.> 

6. Liczby zespołów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, ustala się na podstawie planów, 

uwzględniając współczynniki stanowiące stosunek okresu funkcjonowania zespołu 

ratownictwa medycznego w danym roku do całego roku. 

7. W terminie określonym w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister właściwy do spraw 

finansów publicznych przekazuje Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia informację o 
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wysokości środków na finansowanie, o którym mowa w ust. 1, które będą ujęte w 

projekcie ustawy budżetowej. 

[8. Wysokość środków na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego dla danego 

województwa stanowi iloczyn środków ustalonych w ustawie budżetowej z przeznaczeniem 

na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego i udziału procentowego, o 

którym mowa w ust. 5 pkt 3.] 

<8. Wysokość środków na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, dla danego 

województwa stanowi sumę środków na realizację zadań zespołów ratownictwa 

medycznego wynikających z umów międzynarodowych w tym województwie oraz 

iloczynu ogólnej kwoty środków planowanych na zadania zespołów ratownictwa 

medycznego pomniejszonych o środki wydzielone zgodnie z ust. 5 na realizację zadań 

wynikających z umów międzynarodowych i udziału procentowego, o którym mowa w 

ust. 5 pkt 3.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. O IZBACH LEKARSKICH (Dz. U. z 2016 r. poz. 522) 

 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   izba lekarska - okręgową izbę lekarską, Wojskową Izbę Lekarską i Naczelną Izbę 

Lekarską; 

2)   komisja rewizyjna - okręgową komisję rewizyjną i Naczelną Komisję Rewizyjną; 

3)   lekarz - lekarza i lekarza dentystę; 

[4)   prawo wykonywania zawodu - prawo wykonywania zawodu lekarza, prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty, ograniczone prawo wykonywania zawodu 

lekarza, ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;] 

<4) prawo wykonywania zawodu – prawo wykonywania zawodu lekarza i prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty;> 

5)   prezes rady lekarskiej - prezesa okręgowej rady lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady 

Lekarskiej; 

6)   rada lekarska - okręgową radę lekarską i Naczelną Radę Lekarską; 
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7)   rzecznik odpowiedzialności zawodowej - okręgowego rzecznika odpowiedzialności 

zawodowej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; 

8)   samorząd lekarzy - samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów; 

9)   sąd - sąd powszechny i sąd wojskowy; 

10)  sąd lekarski - okręgowy sąd lekarski i Naczelny Sąd Lekarski. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie członkowskim Unii Europejskiej, należy przez to 

rozumieć również państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację 

Szwajcarską. 

 

Art. 49. 

1. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej "rejestrem", stanowi zbiór 

dokumentów i danych lekarzy: 

1)   posiadających prawo wykonywania zawodu: 

a)  wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej, 

b)  niewykonujących zawodu i zamieszkałych na obszarze działania okręgowej izby 

lekarskiej; 

2)   którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa 

wykonywania zawodu; 

3)   którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty przekazane 

zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla wojewódzkiego. 

2. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oznacza się w rejestrze jako dane 

archiwalne. 

3. Listę członków okręgowej izby lekarskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1, stanowią dane 

lekarzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

4. Dane rejestru gromadzone są w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 

3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

5. W rejestrze umieszcza się następujące dane: 

1)   tytuł zawodowy; 

2)   imiona i nazwisko; 

3)   płeć; 

4)   nazwisko rodowe lub poprzednie; 
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5)   imiona rodziców; 

6)   datę i miejsce urodzenia; 

7)   numer PESEL; 

8)   numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie posiada numeru 

PESEL, albo w przypadku nieposiadania paszportu - numer innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

9)   numer NIP; 

10)  obywatelstwo (obywatelstwa); 

11)  numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały 

okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania 

ograniczonego prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia; 

[12)  numer prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady 

lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania 

zawodu i datę jej podjęcia;] 

<12) numer prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej 

rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa 

wykonywania zawodu i datę jej podjęcia, a w przypadku przyznania prawa 

wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza 

dentysty, o którym mowa w art. 5 ust. 7 lub art. 5f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 

r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, informację o przyznaniu tego prawa w 

celu odbycia stażu podyplomowego na czas odbycia tego stażu albo odbycia stażu 

adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności;> 

<12a) numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady 

Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, o którym mowa 

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty, datę jej podjęcia oraz informację o uzyskaniu prawa wykonywania 

zawodu na czas nieokreślony;> 

13)  numer rejestracyjny w okręgowym rejestrze lekarzy oraz poprzednie numery 

rejestracyjne; 

14)  numer uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie wpisania na listę członków 

lekarza będącego dotychczas członkiem innej izby lekarskiej i datę jej podjęcia; 
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15)  numery dotychczasowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu wraz z 

określeniem organu wydającego zaświadczenie i datę jego wydania; 

16)  informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie; 

17)  nazwę ukończonej uczelni medycznej, jej siedzibę i wydział; 

18)  numer dyplomu uczelni medycznej i datę wydania oraz rok ukończenia studiów; 

[19)  datę i miejsce ukończenia stażu podyplomowego lub praktyki przygotowawczej 

lekarsko-dentystycznej; 

20)  informację o złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko-

Dentystycznego Egzaminu Państwowego i datę jego złożenia;] 

<19) datę i miejsce ukończenia stażu podyplomowego lub praktyki przygotowawczej 

lekarsko-dentystycznej albo datę i miejsce ukończenia stażu adaptacyjnego albo 

przystąpienia do testu umiejętności; 

 20) informację o złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarskiego 

Egzaminu Końcowego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego 

lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i datę jego złożenia;> 

(pkt 21-45 pominięto)   

6. Lekarz jest obowiązany przekazać do okręgowej izby lekarskiej dokumenty lub informacje 

potwierdzające dane wymienione w ust. 5 pkt 1-10, 15-32, 34-37 i 39-41. 

[7. Lekarz jest obowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest 

członkiem, w terminie 30 dni, o: 

1)   zmianie danych wymienionych w ust. 5 pkt 2, 10, 16, 22-31 i 34-37; 

2)   utracie dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo 

wykonywania zawodu lekarza".] 

<7. Lekarz jest obowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której 

jest członkiem, w terminie 30 dni o: 

1) zmianie danych, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 10, 12, 16, 22–31 i 34–37; 

2) utracie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty”.> 

8. Okręgowa rada lekarska prowadzi akta osobowe lekarza zawierające dokumenty, które 

potwierdzają informacje, o których mowa w ust. 5. 

9. Na wniosek lekarza do jego akt osobowych można dołączyć i przechowywać inne 

dokumenty uznane przez niego za istotne. 
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10. Akta osobowe lekarzy, którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub 

utraty prawa wykonywania zawodu oraz akta lekarzy, którzy nie stali się członkami izby z 

mocy ustawy, przekazane przez administrację szczebla wojewódzkiego okręgowym izbom 

lekarskim, przechowuje się w archiwum akt osobowych. 

11. Archiwum akt osobowych lekarzy okręgowa rada lekarska prowadzi na podstawie 

przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

Art. 75. 

1. Wniosek o ukaranie powinien zawierać: 

[1)   imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu albo numer ograniczonego 

prawa wykonywania zawodu;] 

<1) imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu;> 

2)   dokładne określenie zarzucanego przewinienia zawodowego, ze wskazaniem czasu, 

miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków z niego wynikających; 

3)   imiona i nazwiska oraz adresy świadków, którzy mają być wezwani na rozprawę, jak 

również inne dowody; 

4)   uzasadnienie wniosku. 

2. O skierowaniu wniosku do właściwego sądu lekarskiego rzecznik odpowiedzialności 

zawodowej zawiadamia pokrzywdzonego, obwinionego lekarza i właściwą okręgową radę 

lekarską. 

 

 

 

 

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

I LEKARZA DENTYSTY (Dz. U. poz. 658) 

 

[Art. 4. 

1. Marszałek województwa po raz ostatni organizuje, finansuje oraz zapewnia warunki 

odbywania stażu podyplomowego, o którym mowa w art. 15 ustawy, o której mowa w art. 

1, rozpoczynającego się: 

1)   dla lekarza z dniem 1 października 2017 r.; 

2)   dla lekarza dentysty z dniem 1 października 2016 r. 
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2. Osoby zobowiązane do odbycia stażu podyplomowego, o którym mowa w art. 15 ustawy, o 

której mowa w art. 1, które nie rozpoczęły stażu podyplomowego najpóźniej: 

1)   z dniem 1 października 2017 r. w przypadku lekarza albo 

2)   z dniem 1 października 2016 r. w przypadku lekarza dentysty 

-   są zwolnione z obowiązku odbycia tego stażu. Do osób tych nie stosuje się art. 5 ust. 8 

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE 

ZDROWIA (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535 i 1579) 

 

Art. 38. 

Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w stosunku do podmiotów prowadzących bazy 

danych w zakresie ochrony zdrowia, przysługuje prawo: 

1)   kontroli realizacji sektorowych projektów informatycznych i systemów 

teleinformatycznych działających w ramach systemu informacji w celu zapewnienia 

spójnego ich działania oraz prawidłowości i kompletności przekazywanych do systemu 

danych na zasadach określonych w przepisach [art. 25-35] <art. 25 i art. 28> ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne; 

2)   kontroli pod względem legalności, celowości i rzetelności prowadzenia baz danych w 

zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu 

informacji; 

3)   wydawania zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości. 
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USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1251 i 1579) 

 

Art. 24. 

1. Pielęgniarka lub położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

może czasowo i okazjonalnie wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód 

pielęgniarki lub położnej bez konieczności stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

odpowiednio pielęgniarki lub położnej, jeżeli przed rozpoczęciem po raz pierwszy 

czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu złoży w okręgowej izbie pielęgniarek i 

położnych, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu: 

1)   pisemne oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej, ze wskazaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu 

wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   dokument potwierdzający obywatelstwo; 

3)   zaświadczenie, wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że zgodnie z prawem wykonuje 

zawód pielęgniarki lub położnej w tym państwie oraz że w momencie wydania 

zaświadczenia nie obowiązuje jej ograniczenie wykonywania zawodu, zawieszenie 

prawa wykonywania zawodu albo zakaz wykonywania zawodu oraz nie toczy się 

przeciwko niej postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej; 

4)   zaświadczenie, wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że posiada jeden z dyplomów, 

świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych 

kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, lub inny dokument 

potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej; 

5)   oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

dotyczącej wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej lub posiadaniu innego 

dokumentu potwierdzającego indywidualne lub zbiorowe środki zabezpieczenia w 

zakresie odpowiedzialności zawodowej; 

6)   oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym 

do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. 
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1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, któremu w 

Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej. 

2. Jeżeli zaistniała nagła potrzeba udzielenia świadczenia przez pielęgniarkę lub położną, o 

której mowa w ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być złożone 

niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

3. Pielęgniarka lub położna zamierzająca czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kolejnych latach oświadczenia, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 5, składa raz w roku. 

4. Zaświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, ponownie przedstawia się 

okręgowej izbie pielęgniarek i położnych tylko w przypadku istotnej zmiany okoliczności 

potwierdzonych zaświadczeniami lub dokumentami. 

5. Pielęgniarka lub położna, czasowo i okazjonalnie wykonujące zawód na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, nie mają obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie 

ubezpieczeń celem dokonania rozliczeń związanych z czasowym i okazjonalnym 

wykonywaniem zawodu, ale są obowiązane poinformować właściwą instytucję 

ubezpieczeniową o tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu przed 

rozpoczęciem jego wykonywania, a w nagłych wypadkach - po zakończeniu jego 

wykonywania. 

6. W przypadku gdy okręgowa rada pielęgniarek i położnych - biorąc pod uwagę długość, 

częstotliwość, regularność i ciągłość oraz charakter udzielanych świadczeń zdrowotnych - 

uzna, że wykonywanie zawodu nie ma charakteru czasowego i okazjonalnego, informuje 

pielęgniarkę lub położną o konieczności uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu. 

<7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do pielęgniarek i położnych udzielających 

świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów międzynarodowych zawartych 

z państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu współpracy transgranicznej 

w zakresie ratownictwa medycznego.> 
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USTAWA z dnia 9 października 2015 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE 

INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. 

U. poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 65, 580, 652, 832 i 1579) 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 464, 1633 i 1893) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, 

także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności."; 

2)   w art. 3: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o recepcie, należy przez to rozumieć 

receptę w postaci elektronicznej albo w postaci papierowej.", 

[b)  dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu: 

"4. Ilekroć w ustawie jest mowa o elektronicznej karcie szkolenia specjalizacyjnego, 

zwanej dalej "EKS", rozumie się przez to elektroniczne odwzorowanie karty 

szkolenia specjalizacyjnego, której wzór określają przepisy wydane na podstawie 

art. 16x ust. 1 pkt 10 i ust. 2-4, stanowiące potwierdzenie realizacji programu 

specjalizacji i jego ukończenia. 

5. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), zwanym dalej "SMK", 

zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie: 

1)   student 6. roku studiów na kierunku lekarskim albo student 5. roku studiów na 

kierunku lekarsko-dentystycznym; 

2)   lekarz albo lekarz dentysta; 

3)   kierownik specjalizacji. 

6. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 5 czynności za pomocą SMK 

jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień 

tej osob. 

7. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się na podstawie wniosku o 

nadanie uprawnień: 
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1)   podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

2)   potwierdzonego przez właściwą uczelnię medyczną w zakresie tożsamości 

osoby, która konto założyła, lub 

3)   potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę 

Lekarską w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła. 

8. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 6, dokonuje w stosunku do: 

1)   studenta - właściwa uczelnia medyczna, na której odbywa studia; 

2)   lekarza albo lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, właściwa 

miejscowo okręgowa izba lekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej 

okręgowej izby lekarskiej - Naczelna Izba Lekarska; 

3)   kierownika specjalizacji - właściwa jednostka uprawniona do prowadzenia 

szkolenia specjalizacyjnego.";] 

<b) dodaje się ust. 4–8 w brzmieniu: 

„4. Ilekroć w ustawie jest mowa o elektronicznej karcie szkolenia 

specjalizacyjnego, zwanej dalej „EKS”, rozumie się przez to elektroniczne 

odwzorowanie karty szkolenia specjalizacyjnego, której wzór określają 

przepisy wydane na podstawie art. 16x ust. 1 pkt 10 i ust. 2–4, stanowiące 

potwierdzenie realizacji programu specjalizacji i jego ukończenia. 

5. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o 

którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535 i 1579), zwanym 

dalej „SMK”, zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie: 

1) lekarz albo lekarz dentysta; 

2) kierownik specjalizacji. 

6. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 5 czynności za 

pomocą SMK jest uwierzytelnienie osoby, która konto założyła, i 

weryfikacja uprawnień tej osoby. 

7. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się na podstawie 

wniosku o nadanie uprawnień, przez: 

1) podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
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zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 

1579) lub 

2) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę 

Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła. 

8. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 6, dokonuje w stosunku do: 

1) lekarza albo lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, właściwa 

miejscowo okręgowa izba lekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie 

właściwej okręgowej izby lekarskiej – Naczelna Izba Lekarska; 

2) kierownika specjalizacji – właściwa jednostka uprawniona do 

prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.”;> 

(pkt 3-4 pominięto) 

[5)   w art. 14a ust. 2-10 otrzymują brzmienie: 

"2. LEK i LDEK odbywają się dwa razy do roku, równocześnie, zgodnie z 

regulaminem porządkowym LEK i LDEK, o którym mowa w art. 14f ust. 2, w 

miejscach i terminach ustalonych przez dyrektora CEM. 

3. Do LEK może przystąpić: 

1)   student 6. roku studiów na kierunku lekarskim, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 lit. a, albo 

2)   lekarz. 

4. Do LDEK może przystąpić: 

1)   student 5. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo 

2)   lekarz dentysta. 

5. Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa do dyrektora CEM, za 

pomocą SMK, zgłoszenie do LEK albo LDEK, do dnia: 

1)   30 czerwca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin 

- w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 

30 września; 

2)   30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest 

przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w 

okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego. 

6. Do terminów, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku 
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awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia 

w okresie tygodnia przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5, termin ten 

przedłuża się o czas trwania awarii. Przedłużenie następuje z urzędu przez 

operatora systemu. 

7. Zgłoszenie do LEK albo LDEK, o którym mowa w ust. 5, zawiera następujące dane: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   miejsce urodzenia; 

4)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

5)   obywatelstwo (obywatelstwa); 

6)   adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, 

jeżeli posiada; 

7)   w przypadku lekarza albo lekarza dentysty - numer ograniczonego prawa 

wykonywania zawodu lekarza, ograniczonego prawa wykonywania zawodu 

lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania 

zawodu lekarza dentysty; 

8)   numer i datę wydania dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, jeżeli w dniu 

złożenia zgłoszenia legitymuje się takim dokumentem; 

9)   nazwę uczelni i wydział, której studentem jest zgłaszający się albo w której 

zgłaszający się ukończył studia lekarskie lub lekarsko-dentystyczne oraz datę ich 

ukończenia, a w przypadku lekarza albo lekarza dentysty, który ukończył studia 

lekarskie lub lekarsko-dentystyczne w państwie innym niż państwo członkowskie 

Unii Europejskiej - nazwę polskiej uczelni, która przeprowadziła nostryfikację 

dyplomu lekarza albo lekarza dentysty; 

10)  oznaczenie rady lekarskiej, która w przypadku lekarza albo lekarza dentysty, 

który ukończył uczelnię w państwie członkowskim Unii Europejskiej przyznała 

zgłaszającemu się prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty; 

11)  oznaczenie preferowanego miejsca składania LEK albo LDEK, spośród 

wskazanych przez CEM; 

12)  oznaczenie języka, w którym zgłaszający się zamierza składać LEK albo 

LDEK. 
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8. W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK, o którym mowa w ust. 5, po 

raz drugi i kolejny oraz za LEK albo LDEK składany w języku obcym, o którym 

mowa w art. 5 ust. 4, zgłaszający się wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie 

wyższej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia 15 

stycznia każdego roku. Opłatę egzaminacyjną pobiera dyrektor CEM i stanowi ona 

dochód budżetu państwa. Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany 

przez CEM, podany za pomocą SMK w trakcie składania zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 7. Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po dokonaniu 

zgłoszenia, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania zgłoszeń, 

o którym mowa w ust. 5. 

9. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 8, albo wniesienia jej w 

wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa zgłaszającego się do 

uzupełnienia braków formalnych, za pomocą SMK lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej wskazanym przez 

zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 pkt 6. Przepisu art. 64 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie 

stosuje się. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od 

skierowania wezwania dotknięte nim zgłoszenie do LEK albo LDEK traktuje się 

jako niezłożone. O konsekwencji tej dyrektor CEM informuje w wezwaniu do 

uzupełnienia braków formalnych. 

10. Dyrektor CEM zawiadamia zgłaszającego się o miejscu i terminie LEK albo 

LDEK oraz nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za 

pomocą SMK lub środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty 

elektronicznej wskazanym przez zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym mowa w 

ust. 7 pkt 6, nie później niż 14 dni przed terminem danego LEK albo LDEK.";] 

<5) art. 14a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14a. 1. Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko-Dentystyczny 

Egzamin Końcowy (LDEK) organizuje i przeprowadza Centrum 

Egzaminów Medycznych, zwane dalej „CEM”. CEM jest 
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państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu 

do spraw zdrowia. 

2. LEK i LDEK odbywają się dwa razy do roku, równocześnie, zgodnie 

z regulaminem porządkowym LEK i LDEK, o którym mowa w art. 

14f ust. 2, w miejscach i terminach ustalonych przez dyrektora CEM. 

3. Do LEK może przystąpić lekarz. 

4. Do LDEK może przystąpić lekarz dentysta. 

5. Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa do 

dyrektora CEM, za pomocą SMK, zgłoszenie do LEK albo LDEK, 

do dnia: 

1) 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany 

dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie 

od dnia 1 września do dnia 30 września; 

2) 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w 

którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku 

egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 

lutego. 

6. Do terminów, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów art. 

58–60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579). W 

przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, 

uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia w okresie tygodnia przed 

upływem terminów, o których mowa w ust. 5, termin ten przedłuża 

się o czas trwania awarii. Przedłużenie następuje z urzędu przez 

operatora systemu. 

7. Zgłoszenie do LEK albo LDEK, o którym mowa w ust. 5, zawiera 

następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) miejsce urodzenia; 

4) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu 

potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj 

wydania; 
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5) obywatelstwo (obywatelstwa); 

6) adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej oraz numer 

telefonu, jeżeli posiada; 

7) numer prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa 

wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli posiada; 

8) numer i datę wydania dyplomu lekarza albo lekarza dentysty albo 

zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim albo 

lekarsko-dentystycznym, jeżeli w dniu złożenia zgłoszenia 

legitymuje się takim dokumentem; 

9) nazwę uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej, w której 

zgłaszający się ukończył studia lekarskie lub lekarsko-

dentystyczne oraz datę ich ukończenia, a w przypadku lekarza 

albo lekarza dentysty, który ukończył studia lekarskie lub 

lekarsko-dentystyczne w państwie innym niż państwo 

członkowskie Unii Europejskiej – nazwę polskiej uczelni, która 

przeprowadziła nostryfikację dyplomu lekarza albo lekarza 

dentysty; 

10) wskazanie okręgowej rady lekarskiej, która w przypadku lekarza 

albo lekarza dentysty, który ukończył uczelnię w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, przyznała zgłaszającemu się 

prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty; 

11) wskazanie preferowanego miejsca składania LEK albo LDEK, 

spośród wskazanych przez CEM; 

12) wskazanie języka, w którym zgłaszający się zamierza składać 

LEK albo LDEK. 

8. W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK, o którym 

mowa w ust. 5, po raz drugi i kolejny oraz za LEK albo LDEK 

składany w języku obcym, o którym mowa w art. 5 ust. 4, 

zgłaszający się wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej 

niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
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Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. Opłatę 

egzaminacyjną pobiera dyrektor CEM i stanowi ona dochód budżetu 

państwa. Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany 

przez CEM, podany za pomocą SMK w trakcie składania zgłoszenia, 

o którym mowa w ust. 5. Opłatę uiszcza się niezwłocznie po 

dokonaniu zgłoszenia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

upływu terminu składania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 5. 

9. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 8, albo 

wniesienia jej w wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa 

zgłaszającego się do uzupełnienia braków formalnych za pomocą 

SMK lub środków komunikacji elektronicznej, wykorzystując adres 

poczty elektronicznej wskazany przez zgłaszającego się w zgłoszeniu, 

o którym mowa w ust. 7 pkt 6. Przepisu art. 64 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie 

stosuje się. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w 

terminie 7 dni od dnia skierowania wezwania dotknięte nimi 

zgłoszenie do LEK albo LDEK traktuje się jako niezłożone. O 

konsekwencji tej dyrektor CEM informuje w wezwaniu do 

uzupełnienia braków formalnych. 

10. Dyrektor CEM zawiadamia zgłaszającego się o miejscu i terminie 

przeprowadzenia LEK albo LDEK oraz nadanym numerze 

kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za pomocą SMK lub 

środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym mowa 

w ust. 7 pkt 6, nie później niż 14 dni przed terminem 

przeprowadzenia danego LEK albo LDEK.”;> 

6)   w art. 14b: 

a)  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem LEK albo LDEK 

składają dyrektorowi CEM pisemne oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej, że nie pozostają z żadnym ze zgłaszających się do LEK 

albo LDEK przed tym Zespołem Egzaminacyjnym w stosunku, o którym mowa w 
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ust. 6, oraz nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.", 

b)  dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: 

"10. Członkom Zespołów Egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 5, oraz 

komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2, przysługuje: 

1)   wynagrodzenie za udział w pracach tego Zespołu albo komisji, w 

wysokości nie wyższej niż 500 złotych dla Przewodniczącego i nie wyższej 

niż 300 złotych dla członka; 

2)   zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) 

przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze 

kraju; 

3)   zwolnienie od pracy w dniu wykonywania czynności Zespołu 

Egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 5, albo komisji, o której mowa w 

art. 14e ust. 2, bez zachowania prawa do wynagrodzenia w przypadku 

organizowania LEK albo LDEK w dniu roboczym. 

11. Szczegółowy tryb wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, 

oraz zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 10 pkt 2, określa, w drodze 

zarządzenia, dyrektor CEM."; 

[7)   art. 14c-14e otrzymują brzmienie: 

"Art. 14c. 1. LEK i LDEK są składane w formie pisemnych testów, odrębnych dla zawodu 

lekarza i zawodu lekarza dentysty, opracowanych na każdy termin egzaminu 

przez ekspertów w zakresie zagadnień objętych LEK i LDEK. 

2. Pytania testowe obejmują problematykę z zakresu dziedzin medycyny, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 14f ust. 1, ze szczególnym 

uwzględnieniem procedur diagnostycznych i leczniczych. 

3. Testy i pytania testowe są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i 

przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż 



- 61 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, 

przechowywaniu, przeprowadzające LEK lub LDEK lub sprawujące nadzór nad 

ich prowadzeniem. 

4. Testy i pytania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240). Dyrektor CEM udostępnia 

testy i pytania testowe, po ich wykorzystaniu na dany LEK albo LDEK, 

wyłącznie osobom przystępującym do tych egzaminów. Udostępnienie oraz jego 

dokumentowanie następuje w sposób określony w zarządzeniu dyrektora CEM. 

Art. 14d. 1. Zgłaszający się do LEK albo LDEK przedstawia bezpośrednio przed 

egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu, o którym mowa w art. 14b ust. 5, 

dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku braku dokumentu 

potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie może on przystąpić do 

egzaminu. 

2. LEK i LDEK polega na rozwiązaniu odpowiedniego testu, składającego się z 200 

pytań zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za 

każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. W przypadku braku 

odpowiedzi, zaznaczenia nieprawidłowej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej 

niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane. 

3. Przebieg LEK i LDEK może być dokumentowany za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, o czym zgłaszającego się do LEK albo LDEK 

informuje się w zawiadomieniu o egzaminie lub bezpośrednio przed 

rozpoczęciem egzaminu. 

4. Test jest rozwiązywany przez zdającego samodzielnie. Podczas zdawania LEK i 

LDEK zdający nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych i 

dydaktycznych, a także nie może korzystać z urządzeń służących do kopiowania 

oraz przekazywania i odbioru informacji. Naruszenie tego zakazu lub 

rozwiązywanie testu niesamodzielnie stanowi podstawę zdyskwalifikowania 

zdającego, co jest równoważne z uzyskaniem przez niego wyniku negatywnego. 

5. W przypadku stwierdzenia, w trakcie egzaminu, naruszenia zakazu, o którym 

mowa w ust. 4, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie, przewodniczący 

Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b ust. 5, dokonuje 
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dyskwalifikacji i odnotowuje dyskwalifikację wraz ze wskazaniem jej przyczyny 

oraz godziną przerwania egzaminu testowego w protokole egzaminacyjnym. 

6. W przypadku stwierdzenia, po zakończeniu egzaminu, na podstawie analizy 

obrazów zarejestrowanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o 

których mowa w ust. 3, że zdający naruszył zakaz, o którym mowa w ust. 4, lub 

rozwiązał test niesamodzielnie, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, o 

którym mowa w art. 14b ust. 4, dokonuje dyskwalifikacji zdającego. Fakt 

dyskwalifikacji wraz ze wskazaniem jej przyczyny odnotowuje się w protokole 

egzaminacyjnym. 

7. O dyskwalifikacji, o której mowa w ust. 6, dyrektor CEM zawiadamia na piśmie 

osobę zdyskwalifikowaną. Informację o dyskwalifikacji dyrektor CEM 

zamieszcza również w SMK. 

8. O dyskwalifikacji dyrektor CEM zawiadamia w przypadku: 

1)   studenta - właściwą uczelnię; 

2)   lekarza lub lekarza dentysty - właściwego okręgowego rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem 

okręgowej izby lekarskiej, albo właściwego okręgowego rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej wojskowej izby lekarskiej, jeżeli lekarz lub 

lekarz dentysta jest członkiem wojskowej izby lekarskiej. 

9. Osoba zdyskwalifikowana nie może przystąpić do LEK albo LDEK w kolejnym 

najbliższym terminie egzaminu od dnia dyskwalifikacji. 

Art. 14e. 1. Zdający LEK albo LDEK w danym terminie może wnieść w trakcie egzaminu 

albo bezpośrednio po jego zakończeniu, przed opuszczeniem sali 

egzaminacyjnej, merytoryczne zastrzeżenie do pytania testowego 

wykorzystanego podczas tego LEK albo LDEK. Zastrzeżenie składa się do 

dyrektora CEM na formularzu, którego wzór opracowuje CEM. 

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje, w terminie 3 dni od dnia, w 

którym odbywał się egzamin, komisja powołana przez dyrektora CEM spośród 

osób, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego 

rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń. W przypadku uznania zastrzeżenia komisja 

unieważnia pytanie testowe objęte zastrzeżeniem. Rozstrzygnięcie to powoduje 

obniżenie maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów z testu. Za 

unieważnione pytanie nie przyznaje się punktów. 
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3. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 2, niezgodne z przepisami prawa jest 

nieważne. 

4. Pozytywny wynik z LEK albo LDEK otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 

56% maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

5. Osoba, która złożyła LEK albo LDEK z wynikiem negatywnym albo złożyła LEK 

albo LDEK z niesatysfakcjonującym ją wynikiem, może przystąpić ponownie do 

egzaminu w innym terminie. 

6. Osobie, która złożyła LEK albo LDEK, dyrektor CEM wydaje świadectwo 

złożenia LEK albo świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od dnia 

złożenia egzaminu. Podpis dyrektora CEM zamieszczony na świadectwie może 

być odwzorowany mechanicznie. Wyniki egzaminu danej osoby są jej 

udostępniane za pomocą SMK. Na wniosek tej osoby dyrektor CEM wydaje, 

odpłatnie, duplikat świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK 

albo dokonuje ich korekty. Opłata za te czynności wynosi 50 zł. Opłaty nie wnosi 

się, w przypadku gdy korekta wynika z błędu CEM. 

7. Wyniki LEK i LDEK dyrektor CEM udostępnia za pomocą SMK organom, o 

których mowa w art. 16c ust. 8, uczelniom, w zakresie studentów i absolwentów 

ich wydziałów, oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej. 

8. W przypadku rażących uchybień dotyczących procedury przebiegu LEK albo 

LDEK lub nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie LEK 

albo LDEK dyrektor CEM, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw 

zdrowia, może wydać zarządzenie o unieważnieniu egzaminu dla poszczególnych 

albo wszystkich zdających. 

9. W przypadku unieważnienia LEK albo LDEK z przyczyn nieleżących po stronie 

zdającego, nie pobiera się opłaty, o której mowa w art. 14a ust. 8, od osoby 

zgłaszającej się do kolejnego egzaminu, która przystępowała do unieważnionego 

egzaminu. 

10. Dokumentacja dotycząca LEK i LDEK jest przechowywana przez właściwe 

podmioty zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446).";] 
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<7) art. 14c–14e otrzymują brzmienie: 

„Art. 14c. 1. LEK i LDEK są składane w formie pisemnych testów, odrębnych 

dla zawodu lekarza i zawodu lekarza dentysty, opracowanych na 

każdy termin egzaminu przez ekspertów w zakresie zagadnień 

objętych LEK i LDEK. 

2. Pytania testowe LEK i LDEK obejmują problematykę z zakresu 

dziedzin medycyny, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 14f ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem procedur 

diagnostycznych i leczniczych. 

3. Testy i pytania testowe LEK i LDEK są opracowywane, przetwarzane, 

dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp 

do nich osobom innym niż uczestniczące w ich opracowywaniu, 

przetwarzaniu, dystrybuowaniu i przechowywaniu, 

przeprowadzającym LEK lub LDEK lub sprawującym nadzór nad 

ich przeprowadzeniem. 

4. Testy i pytania testowe LEK i LDEK mogą być udostępnione 

wyłącznie osobie przystępującej do tego egzaminu, na jej wniosek, po 

ich wykorzystaniu w LEK lub LDEK. Dyrektor CEM udostępnia 

testy i pytania testowe w drodze ich okazania w siedzibie CEM. 

Zakazane jest wynoszenie poza siedzibę CEM udostępnianych testów 

i pytań testowych oraz ich reprodukowanie, kopiowanie jakąkolwiek 

techniką lub przepisywanie. W przypadku naruszenia tego zakazu 

udostępnianie zostaje przerwane. Przebieg udostępniania może być 

monitorowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

5. Udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 

oraz z 2016 r. poz. 34, 352 i 996) podlegają wyłącznie pytania testowe 

wraz z poprawnymi odpowiedziami wykorzystane na potrzeby LEK 

albo LDEK, po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia tego egzaminu. 

Art. 14d. 1. Zgłaszający się do LEK albo LDEK przedstawia bezpośrednio 

przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu, o którym mowa w 

art. 14b ust. 5, dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku 
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braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie 

może on przystąpić do egzaminu. 

2. LEK i LDEK polega na rozwiązaniu odpowiedniego testu składającego 

się z 200 pytań zawierających 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest 

prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. 

W przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia nieprawidłowej 

odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie 

są przyznawane. 

3. Przebieg LEK i LDEK może być dokumentowany za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, o czym zgłaszającego się do LEK albo 

LDEK informuje się w zawiadomieniu o egzaminie lub bezpośrednio 

przed rozpoczęciem egzaminu. 

4. Test jest rozwiązywany przez zdającego samodzielnie. Podczas 

zdawania LEK i LDEK zdający nie może korzystać z żadnych 

pomocy naukowych i dydaktycznych, a także nie może korzystać z 

urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru 

informacji. Naruszenie tego zakazu lub rozwiązywanie testu 

niesamodzielnie stanowi podstawę zdyskwalifikowania zdającego, co 

jest równoważne z uzyskaniem przez niego wyniku negatywnego. 

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie egzaminu naruszenia zakazu, o 

którym mowa w ust. 4, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie, 

przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 

14b ust. 5, dokonuje dyskwalifikacji zdającego i odnotowuje fakt 

dyskwalifikacji wraz ze wskazaniem jej przyczyny oraz godziną 

przerwania egzaminu testowego w protokole egzaminacyjnym. 

6. W przypadku stwierdzenia, po zakończeniu egzaminu, na podstawie 

analizy obrazu i dźwięku zarejestrowanych za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w ust. 3, że zdający 

naruszył zakaz, o którym mowa w ust. 4, lub rozwiązał test 

niesamodzielnie, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, o którym 

mowa w art. 14b ust. 4, dokonuje dyskwalifikacji zdającego. Fakt 

dyskwalifikacji wraz ze wskazaniem jej przyczyny odnotowuje się 

w protokole egzaminacyjnym. 
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7. O dyskwalifikacji, o której mowa w ust. 6, dyrektor CEM zawiadamia 

na piśmie osobę zdyskwalifikowaną. Informację o dyskwalifikacji 

dyrektor CEM zamieszcza w SMK. 

8. O dyskwalifikacji dyrektor CEM zawiadamia właściwego okręgowego 

rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jeżeli lekarz lub lekarz 

dentysta jest członkiem okręgowej izby lekarskiej, albo właściwego 

okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wojskowej izby 

lekarskiej, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem wojskowej 

izby lekarskiej. 

9. Osoba zdyskwalifikowana nie może przystąpić do LEK albo LDEK w 

kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu 

dyskwalifikacji. 

Art. 14e. 1. Zdający LEK albo LDEK w danym terminie może wnieść w 

trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu, przed 

opuszczeniem sali egzaminacyjnej, merytoryczne zastrzeżenie do 

pytania testowego wykorzystanego podczas tego LEK albo LDEK. 

Zastrzeżenie składa się dyrektorowi CEM na formularzu, którego 

wzór opracowuje CEM. 

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje w terminie 3 dni od 

dnia, w którym odbył się egzamin, komisja powołana przez dyrektora 

CEM spośród osób, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają 

rękojmię prawidłowego rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń. 

W przypadku uznania zastrzeżenia komisja unieważnia pytanie 

testowe objęte zastrzeżeniem. Rozstrzygnięcie to powoduje obniżenie 

maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów z testu. Za 

unieważnione pytanie nie przyznaje się punktów. 

3. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 2, niezgodne z przepisami 

prawa jest nieważne. 

4. Pozytywny wynik LEK albo LDEK otrzymuje zdający, który uzyskał 

co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik 

egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 
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5. Osoba, która złożyła LEK albo LDEK z wynikiem negatywnym albo 

złożyła LEK albo LDEK z niesatysfakcjonującym ją wynikiem, może 

przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. 

6. Osobie, która złożyła LEK albo LDEK, dyrektor CEM wydaje 

świadectwo złożenia LEK albo świadectwo złożenia LDEK w terminie 

21 dni od dnia złożenia egzaminu. Podpis dyrektora CEM 

umieszczony na świadectwie może być odwzorowany mechanicznie. 

Wynik egzaminu danej osoby jest jej udostępniany za pomocą SMK. 

Na wniosek tej osoby dyrektor CEM wydaje odpłatnie duplikat 

świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK albo 

dokonuje ich korekty. Opłata za te czynności wynosi 50 zł. Opłaty nie 

wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM. 

7. Wyniki LEK i LDEK dyrektor CEM udostępnia za pomocą SMK 

organom, o których mowa w art. 16c ust. 8, uczelniom w zakresie 

dotyczącym absolwentów ich podstawowych jednostek 

organizacyjnych oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej. 

8. W przypadku rażących uchybień dotyczących procedury przebiegu 

LEK albo LDEK lub nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na 

przeprowadzenie LEK albo LDEK dyrektor CEM, po uzyskaniu 

zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może wydać 

zarządzenie o unieważnieniu egzaminu dla poszczególnych albo 

wszystkich zdających. 

9. W przypadku unieważnienia LEK albo LDEK z przyczyn nieleżących 

po stronie zdającego nie pobiera się opłaty, o której mowa w art. 14a 

ust. 8, od osoby zgłaszającej się do kolejnego egzaminu, która 

przystępowała do unieważnionego egzaminu. 

10. Dokumentacja dotycząca LEK i LDEK jest przechowywana przez 

właściwe podmioty zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1506).”;> 

(pkt 8-9 pominięto) 

10)  w art. 16c: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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"1. Lekarz składa, za pomocą SMK, wniosek o odbywanie szkolenia 

specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny odpowiednio do: 

1)   wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie 

którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne; 

2)   Ministra Obrony Narodowej - w przypadku lekarzy będących żołnierzami 

w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra 

Obrony Narodowej; 

3)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w przypadku lekarzy 

pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 

utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.", 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

"1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 1 lutego do 

dnia 28 lutego - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 marca 

do dnia 31 marca, albo od dnia 1 września do dnia 30 września - na postępowanie 

kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 października do dnia 31 października. 

W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej 

złożenie wniosku w okresie tygodnia przed upływem odpowiednich terminów, 

terminy te przedłuża się o czas trwania awarii od momentu jej usunięcia. 

Przedłużenie terminu następuje z urzędu przez operatora systemu. 

1b. Do terminów, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się przepisów art. 58-60 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.", 

c)  w ust. 2: 

[–  pkt 8-10 otrzymują brzmienie: 

"8)  cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem 

Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   numer prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania 

zawodu; 

10)  numer seryjny, datę i podmiot wydający dokument prawa wykonywania 

zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;",] 

<– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8) cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący 

obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;”,> 

–  pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

"14)  posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy;", 

–  pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

"16)  okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej, zgodnej z kierunkiem 

wnioskowanej specjalizacji;", 

(lit. d-m pominięto) 

(pkt 11 - 35 pominięto) 

 

 

 

 


