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Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz.
152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1115, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64, poz. 729,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 60, poz. 698, Nr 94, poz.
1037 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 89, poz. 969,
Nr 113, poz. 1207 i Nr 126, poz. 1382 i 1383) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6
sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia powo-

∏uje zespó∏ ekspertów, o którym mowa
w ust. 7, na wniosek Dyrektora Centrum,
spoÊród lekarzy posiadajàcych specjalizacj´
w dziedzinie medycyny, dla której ma byç
opracowany program specjalizacji, lub w
dziedzinach pokrewnych, w szczególnoÊci
spoÊród osób zg∏oszonych przez konsultanta
krajowego danej dziedziny medycyny, sto-
warzyszenia lekarskie, zwane dalej «towarzy-
stwem naukowym», Centrum oraz Naczelnà
Rad´ Lekarskà.”;
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2) w § 6:

a) w ust. 1 w pkt 7 skreÊla si´ wyrazy „higieny i”
oraz wyrazy „lub medycyny spo∏ecznej”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacj´ zawierajàcà dane i opini´ okre-
Êlone w ust. 1 oraz dane o podmiotach, o któ-
rych mowa w ust. 2, jednostka organizacyjna
przedstawia Centrum, w celu uzyskania opi-
nii, powo∏anego przez ministra w∏aÊciwego
do spraw zdrowia zespo∏u ekspertów, o spe∏-
nieniu przez jednostk´ warunków, o których
mowa w ust. 1.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia na
podstawie przedstawionej przez Dyrektora
Centrum informacji i opinii zespo∏u eksper-
tów, o których mowa w ust. 3, dokonuje
wpisu jednostki organizacyjnej na list´,
o której mowa w ust. 1, oraz okreÊla maksy-
malnà liczb´ miejsc szkoleniowych w zakre-
sie danej specjalizacji dla lekarzy mogàcych
odbywaç t´ specjalizacj´ w komórce orga-
nizacyjnej wchodzàcej w jej sk∏ad.”,

d) w ust. 5 wyrazy „ust. 3 i 4” zast´puje si´ wyraza-
mi „ust. 3, 4 i 4a”, 

e) w ust. 7 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „po uzyskaniu opinii konsultanta
krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycy-
ny i wpisu na list´ prowadzonà przez Centrum,
o której mowa w ust. 8.”,

f) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Podmiot, zamierzajàcy prowadziç kurs
szkoleniowy obj´ty programem danej spe-
cjalizacji, przedstawia Centrum, w terminie
do dnia 15 listopada ka˝dego roku, informa-
cje zawierajàce dane, obejmujàce:

1) nazw´ i siedzib´ jednostki organizacyjnej
lub imi´, nazwisko i adres osoby fizycz-
nej zamierzajàcej prowadziç kurs,

2) imi´ i nazwisko oraz kwalifikacje zawo-
dowe osoby majàcej byç kierownikiem
kursu,

3) zakres i sposób organizacji szkolenia,

4) tryb szkolenia,

5) program kursu szkoleniowego, okreÊla-
jàcy:

a) cel szkolenia,

b) wymagane kwalifikacje uczestników
kursu,

c) okres i sposób realizacji programu
szkolenia,

d) zakres tematyczny oraz treÊç szkole-
nia teoretycznego i praktycznego,

6) regulamin kursu szkoleniowego, okreÊla-
jàcy:

a) sposób organizacji szkolenia,

b) zasady i sposób naboru uczestników,

c) wzór karty przebiegu szkolenia,

d) prawa i obowiàzki uczestników szko-
lenia,

e) zakres obowiàzków wyk∏adowców
i innych prowadzàcych szkolenie teo-
retyczne i zaj´cia praktyczne,

f) sposób sprawdzania nabytej wiedzy
i umiej´tnoÊci praktycznych, 

g) sposób oceny organizacji i przebiegu
szkolenia przez uczestników kursu,

7) charakterystyk´ bazy dydaktycznej
i szkolenia praktycznego,

8) kwalifikacje kadry dydaktycznej,

9) termin, miejsce oraz liczb´ osób mogà-
cych uczestniczyç w kursie.”;

3) w § 7 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „zaj´ç progra-
mowych” dodaje si´ wyraz „dziennych”;

4) w § 10 w ust. 9 po wyrazach „w wysokoÊci ustalo-
nej przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia”
dodaje si´ wyrazy „do bud˝etu paƒstwa na rachu-
nek wskazany przez tego ministra”;

5) w § 12:

a) w ust. 3 w pkt 1 lit. a) wyrazy „Krajowà Rad´ Eg-
zaminów Lekarskich” zast´puje si´ wyrazami
„Centrum Egzaminów Medycznych”,

b) w ust. 10 w pkt 1 skreÊla si´ lit. c),

c) w ust. 11 wyrazy „Krajowa Rada Egzaminów Le-
karskich” zast´puje si´ wyrazami „Centrum Eg-
zaminów Medycznych”;

6) w § 17:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Kierownik specjalizacji mo˝e wystàpiç do
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, za
poÊrednictwem Centrum, z wnioskiem
o uznanie lekarzowi odbywajàcemu specjali-
zacj´ sta˝u szkoleniowego obejmujàcego
szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu
oraz wykonywanie, w ustalonej liczbie zabie-
gów lub procedur medycznych, sta˝y kierun-
kowych lub kursów szkoleniowych odbytych
przez niego za granicà lub w kraju, w pod-
miocie prowadzàcym szkolenie specjaliza-
cyjne, za równowa˝ne ze zrealizowaniem
elementów okreÊlonych w programie danej
specjalizacji, je˝eli okres od dnia ich ukoƒ-
czenia do dnia rozpocz´cia specjalizacji przez
lekarza nie jest d∏u˝szy ni˝ 5 lat, oraz o skró-
cenie okresu odbywania tej specjalizacji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, na
wniosek Dyrektora Centrum, na podstawie
opinii zespo∏u ekspertów, o którym mowa
w § 31 ust. 4, mo˝e uznaç sta˝e i szkolenie,
o których mowa w ust. 3, za równowa˝ne ze
zrealizowaniem cz´Êci programu specjaliza-
cji i skróciç lekarzowi czas odbywania specja-
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lizacji, jednak o okres nie d∏u˝szy ni˝ 1/3 okre-
su jej trwania.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Informacje o uznaniu lekarzowi sta˝ów lub
szkoleƒ oraz o skróceniu okresu odbywania
specjalizacji Centrum przekazuje do w∏aÊci-
wego wojewódzkiego oÊrodka.”;

7) w § 18 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Kolokwium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4
lit. a), przeprowadza osoba uprawniona do
prowadzenia szkolenia w zakresie prawa me-
dycznego obj´tego programem sta˝u pody-
plomowego lekarza i lekarza stomatologa,
o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i § 15 ust. 2
rozporzàdzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie
sta˝u podyplomowego lekarza, lekarza sto-
matologa (Dz. U. Nr 54, poz. 571 i z 2000 r.
Nr 81, poz. 918).

4. Kolokwium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4
lit. a), organizuje i przeprowadza w∏aÊciwy
wojewódzki oÊrodek, w terminie przez siebie
ustalonym, do 30 czerwca i do 31 grudnia
ka˝dego roku.”;

8) w § 21 w ust. 3 wyrazy „ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw zdrowia” zast´puje si´ wyrazami „Centrum
Egzaminów Medycznych”;

9) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Test oraz egzamin ustny i praktyczny, o któ-
rych mowa w ust. 1, opracowuje i ustala Cen-
trum Egzaminów Medycznych w porozumie-
niu z w∏aÊciwym konsultantem krajowym
lub jego przedstawicielem oraz przedstawi-
cielem w∏aÊciwego towarzystwa naukowego
odr´bnie dla ka˝dej specjalnoÊci oraz na ka˝-
dà sesj´ egzaminacyjnà.”;

10) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin paƒstwowy dla danej specjalnoÊci
organizuje Centrum Egzaminów Medycz-
nych, uwzgl´dniajàc informacje dotyczàce
przewidywanej za dwa lata liczby lekarzy,
którzy w danej dziedzinie medycznej majà
ukoƒczyç specjalizacj´, przekazane przez wo-
jewódzkie oÊrodki w terminie do 31 grudnia
roku poprzedzajàcego o dwa lata rok ukoƒ-
czenia specjalizacji w terminie okreÊlonym
programem.”;

11) w § 24:

a) w pkt 5 wyrazy „Krajowej Radzie Egzaminów Le-
karskich” zast´puje si´ wyrazami „Centrum Eg-
zaminów Medycznych”,

b) w pkt 6 wyrazy „Krajowej Radzie Egzaminów Le-
karskich” zast´puje si´ wyrazami „Centrum Eg-
zaminów Medycznych”;

12) w § 25:

a) w ust. 3 wyrazy „ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia na wniosek Krajowej Rady Egzaminów
Lekarskich” zast´puje si´ wyrazami „Centrum
Egzaminów Medycznych”,

b) w ust. 7 wyrazy „ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia” zast´puje si´ wyrazami „Centrum Eg-
zaminów Medycznych”;

13) w § 26 w ust. 1 wyrazy „ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia” zast´puje si´ wyrazem „Komisji”;

14) w § 27:

a) w ust. 1 wyrazy „ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia” zast´puje si´ wyrazem „Komisji”,

b) w ust. 2 wyrazy „ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia” zast´puje si´ wyrazem „Komisji”;

15) w § 28 w ust. 2 wyrazy „minister w∏aÊciwy do
spraw zdrowia, na podstawie wniosku przed∏o˝o-
nego przez Krajowà Rad´ Egzaminów Lekarskich”
zast´puje si´ wyrazami „Centrum Egzaminów Me-
dycznych”;

16) w § 31:

a) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „za poÊrednictwem Centrum.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia podej-
muje decyzj´, o której mowa w ust. 3, na
podstawie opinii Dyrektora Centrum, wyni-
kajàcej z oceny merytorycznej wniosku leka-
rza wydanej przez zespó∏ ekspertów powo∏a-
ny przez niego, w sk∏ad którego wchodzà le-
karze posiadajàcy tytu∏ specjalisty w danej
dziedzinie medycyny:

1) konsultant krajowy lub jego przedstawi-
ciel,

2) dwaj lekarze posiadajàcy tytu∏ naukowy
lub stopieƒ naukowy doktora habilitowa-
nego,

3) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

4) przedstawiciel towarzystwa naukowego
w∏aÊciwego dla dziedziny medycyny,
w której lekarz ubiega si´ o uznanie rów-
nowa˝noÊci tytu∏u specjalisty.”,

c) w ust. 5 po wyrazach „mo˝e zostaç skierowany”
dodaje si´ wyrazy „na wniosek Dyrektora Cen-
trum”;

17) w § 32:

a) w ust. 3 wyrazy „30 wrzeÊnia” zast´puje si´ wy-
razami „30 paêdziernika”,

b) w ust. 7 po wyrazach „w ust. 4” dodaje si´ wy-
razy „ i 5” oraz skreÊla si´ kropk´ i dodaje si´ wy-
razy „oraz pozosta∏ych sk∏adników wynagro-
dzeƒ wynikajàcych z zak∏adowego uk∏adu zbio-
rowego pracy lub z regulaminu wynagradzania
jednostki organizacyjnej zatrudniajàcej leka-
rza.”;

18) w § 33 w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „higieny i” oraz
wyrazy „medycyny spo∏ecznej”;

19) w § 35:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „dziedzinie psychia-
tria dzieci i m∏odzie˝y”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. W przypadku lekarza, o którym mowa w
ust. 1, kierownik specjalizacji mo˝e wystàpiç,
za poÊrednictwem Centrum, do ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia, o uznanie do-
tychczasowego dorobku naukowego i zawo-
dowego lekarza za równowa˝ny ze zrealizo-
waniem przez niego, w cz´Êci lub w ca∏oÊci,
szczegó∏owego programu w∏aÊciwej specja-
lizacji.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, na
wniosek Dyrektora Centrum, sporzàdzony na
podstawie opinii powo∏anego przez niego
zespo∏u, w sk∏ad którego wchodzà: w∏aÊciwy
konsultant krajowy, kierownik specjalizacji,
przedstawiciel w∏aÊciwego towarzystwa na-
ukowego i przedstawiciel Naczelnej Rady Le-
karskiej posiadajàcy tytu∏ specjalisty w danej
dziedzinie medycyny i stopieƒ naukowy dok-
tora habilitowanego, mo˝e uznaç dotychcza-
sowy dorobek naukowy i zawodowy lekarza,
o którym mowa w ust. 1, za równowa˝ny ze
zrealizowaniem w cz´Êci lub w ca∏oÊci szcze-
gó∏owego programu w∏aÊciwej specjalizacji,
a w przypadku uznania za równowa˝ny w ca-
∏oÊci — podjàç decyzj´ o dopuszczeniu tego
lekarza do egzaminu paƒstwowego.”;

20) w § 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli dotychczasowe przepisy nie przewidy-
wa∏y uzyskania specjalizacji II stopnia lub ty-
tu∏u specjalisty w okreÊlonej dziedzinie me-
dycyny, konsultant krajowy mo˝e wystàpiç
do ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia,
za poÊrednictwem Centrum, o uznanie do-
tychczasowego dorobku naukowego i zawo-
dowego lekarza za równowa˝ny ze zrealizo-
waniem szczegó∏owego programu w∏aÊci-
wej specjalizacji i dopuszczenie tego lekarza
do egzaminu paƒstwowego.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, na
wniosek Dyrektora Centrum, sporzàdzony
na podstawie opinii powo∏anego przez nie-
go zespo∏u, w sk∏ad którego wchodzà: kon-
sultant krajowy oraz dwóch lekarzy posia-
dajàcych stopieƒ naukowy doktora habilito-
wanego w dziedzinach pokrewnych, mo˝e
uznaç dotychczasowy dorobek naukowy
i zawodowy lekarza za równowa˝ny ze zre-
alizowaniem szczegó∏owego programu
specjalizacji i podjàç decyzj´ o dopuszcze-
niu tego lekarza do egzaminu paƒstwowe-
go, którego termin i form´ okreÊla na pod-
stawie wniosku komisji powo∏anej w trybie
okreÊlonym w ust. 2, po zasi´gni´ciu opinii
Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich.”,

c) w ust. 2 wyrazy „ust. 1” zast´puje si´ wyrazami
„ust. 1a”,

d) w ust. 3 po wyrazach „ust. 1” dodaje si´ wyrazy
„i 1a”;

21) w § 42:

a) w ust. 3 skreÊla si´ kropk´ i dodaje wyrazy „albo
w ramach p∏atnego urlopu szkoleniowego
udzielonego przez pracodawc´ w celu odbycia
specjalizacji w jednostce organizacyjnej, o której
mowa w ust. 9 lub § 6 ust. 1.”,

b) dodaje si´ ust. 12 w brzmieniu:

„12. Harmonogram realizacji indywidualnego
programu odpowiedniej specjalizacji leka-
rza, o którym mowa w ust. 11, jest doku-
mentem, który stanowi za∏àcznik do skiero-
wania do odbywania specjalizacji, o którym
mowa w § 13 ust. 5, oraz jest podstawà wpi-
sów w dokumentacji stanowiàcej dowód
odbycia specjalizacji, o której mowa
w § 20.”;

22) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, w tabeli, pod
lp. 30, w kolumnie 4 wyrazy „Higiena i epidemiolo-
gia” zast´puje si´ wyrazem „Epidemiologia” oraz
skreÊla si´ wyrazy „Medycyna spo∏eczna”;

23) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, w tabeli, pod
lp. 22, w kolumnie 3 i 4 dodaje si´ wyraz „Pedia-
tria”;

24) za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia;

25) w za∏àczniku nr 11 do rozporzàdzenia wyrazy „Hi-
giena i epidemiologia” zast´puje si´ wyrazem
„Epidemiologia” i skreÊla si´ wyrazy „Medycyna
spo∏eczna”.

§ 2. 1. Lekarz, który na podstawie dotychczasowych
przepisów rozpoczà∏ specjalizacj´ lub zosta∏ zakwalifi-
kowany do jej odbywania w podstawowej albo szcze-
gó∏owej dziedzinie medycyny, odbywa jà zgodnie
z programem specjalizacji i okresem jej trwania, okre-
Êlonymi na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Lekarz, który zosta∏ zakwalifikowany do odbywa-
nia specjalizacji na podstawie dotychczasowych prze-
pisów i nie mo˝e zostaç skierowany do jej odbywania
w terminie okreÊlonym w § 13 ust. 6 rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 1, z powodu braku wolnych miejsc
szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny na obsza-
rze województwa, mo˝e zostaç skierowany do jej od-
bywania po tym terminie.

3. Przepisu § 10 ust. 9 rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w § 1, nie stosuje si´ do lekarzy, którzy rozpocz´li
odbywanie specjalizacji w ramach rezydentury przed
dniem 20 sierpnia 2001 r.

§ 3. WysokoÊç zasadniczego wynagrodzenia mie-
si´cznego w roku 2002 dla lekarzy, którzy odbywajà
specjalizacj´ albo zostali zakwalifikowani do jej odby-
wania w ramach rezydentury przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, albo któ-
rzy zostanà zakwalifikowani w roku 2002, okreÊla si´
w umowie, o której mowa w § 32 ust. 6 rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 1.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 grudnia 2001 r. (poz. 1661)

WZÓR

.........................................................................
(piecz´ç Centrum Egzaminów Medycznych)

Nr ............................./................................... r.

DYPLOM

Pan(i) ................................................................................................................................................................................

urodzony(a) .............................................................. w ...................................................................................................

posiadajàcy(a) obywatelstwo .........................................................................................................................................

oraz

prawo wykonywania zawodu lekarza/prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa na obszarze Rzeczypo-

spolitej Polskiej nr ...........................................................................................................................................................

wydane przez .......................................................................................... w dniu ............................................................

po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem Pana(i) ...........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

i z∏o˝eniu egzaminu paƒstwowego w dniu ...................................................................................................................

przed Komisjà Egzaminacyjnà w trybie okreÊlonym rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905 i Nr 148, poz. 1661)

uzyska∏(a) tytu∏ specjal isty

w dziedzinie: ..................................................................................................................

....................................................... ..........................................................................................................
(data wydania dyplomu) (podpis i piecz´ç Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych)


