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Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w spra-
wie trybu uzyskiwania tytu∏u specjalisty przez leka-
rza i lekarza dentyst´, pe∏niàcego s∏u˝b´ lub zatrud-
nionego w zak∏adzie opieki zdrowotnej, w stosun-
ku do którego minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych pe∏ni funkcj´ organu za∏o˝ycielskiego (Dz. U.
Nr 219, poz. 1631) wprowadza si´ nast´pujàce 
zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lekarz mo˝e odbyç specjalizacj´ lub sta˝ kie-
runkowy w zak∏adzie opieki zdrowotnej
MSWiA, wpisanym na list´ prowadzonà przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, zgod-
nie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej
dalej „ustawà”.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu przystàpienia do post´powania kwalifi-
kacyjnego lekarz sk∏ada wniosek o rozpocz´cie
specjalizacji do Dyrektora Departamentu
w terminie do dnia 28 lutego lub do dnia
30 wrzeÊnia ka˝dego roku.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowa-
dza si´ dwa razy w roku, w terminach: 

1) od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) od dnia 1 paêdziernika do dnia 31 paê-
dziernika 

— ka˝dego roku.

2. Post´powanie kwalifikacyjne obejmuje
ocen´ formalnà wniosku o rozpocz´cie
specjalizacji oraz post´powanie konkur-
sowe.

3. Post´powanie konkursowe obejmuje
i uwzgl´dnia:

1) w przypadku lekarza, który wyst´puje
o rozpocz´cie specjalizacji:

a) je˝eli nie posiada ˝adnej lub odpo-
wiedniej specjalizacji I lub II stopnia
bàdê tytu∏u specjalisty — wynik Le-
karskiego Egzaminu Paƒstwowego,
zwanego dalej „LEP”, albo w przy-
padku lekarza dentysty — Lekarsko-
-Dentystycznego Egzaminu Paƒstwo-
wego, zwanego dalej „L-DEP”,

b) je˝eli posiada odpowiednià specjali-
zacj´ I lub II stopnia bàdê tytu∏ spe-
cjalisty — wynik egzaminu w zakre-
sie odpowiedniej specjalizacji I lub
II stopnia lub Paƒstwowego Egzami-
nu Specjalizacyjnego, zwanego dalej
„PES”, albo wynik LEP/L-DEP, na
podstawie którego lekarz mo˝e uzys-
kaç najkorzystniejszà liczb´ punktów
w tym post´powaniu;

2) Êrednià ocen uzyskanà w okresie stu-
diów liczonà do dwóch znaków po prze-
cinku — w przypadku uzyskania przez
dwóch lub wi´cej kandydatów ubiega-
jàcych si´ o miejsce szkoleniowe w tej
samej dziedzinie identycznej liczby
punktów za LEP/L-DEP albo liczby punk-
tów za egzamin w zakresie odpowied-
niej specjalizacji I lub II stopnia albo
PES;

3) rozmow´ kwalifikacyjnà — w przypad-
ku uzyskania takiej samej liczby punk-
tów równie˝ za Êrednià ocen z okresu
studiów.”;

4) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowa-
dza Dyrektor Departamentu.

2. W przypadku koniecznoÊci przeprowadze-
nia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mo-
wa w § 5 ust. 3 pkt 3, rozmow´ t´ przepro-
wadzajà komisje specjalizacyjne, zwane
dalej „komisjami”, powo∏ywane i odwo-
∏ywane przez Dyrektora Departamentu.

3. W sk∏ad komisji wchodzà lekarze specja-
liÊci z dziedziny medycyny obj´tej post´-
powaniem kwalifikacyjnym lub, w uza-
sadnionych przypadkach, z pokrewnych
dziedzin medycyny, a w szczególnoÊci:

1) konsultant krajowy lub jego przedsta-
wiciel w danej dziedzinie medycyny,
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a w uzasadnionych przypadkach
w dziedzinie pokrewnej, jako prze-
wodniczàcy komisji;

2) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekar-
skiej;

3) przedstawiciel w∏aÊciwego towarzy-
stwa naukowego dla danej dziedziny
medycyny;

4) przedstawiciel Dyrektora Departa-
mentu reprezentujàcy danà dziedzin´
medycyny.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Do odbywania specjalizacji zostajà zakwa-
lifikowani lekarze, w liczbie odpowiadajà-
cej liczbie wolnych miejsc przyznanych na
dane post´powanie kwalifikacyjne w da-
nej dziedzinie medycyny, w kolejnoÊci od
najwy˝szego wyniku uzyskanego w post´-
powaniu konkursowym, z wyjàtkiem leka-
rzy, których Dyrektor Departamentu nie
zakwalifikowa∏ do jej odbywania. 

2. Wynik post´powania konkursowego sta-
nowi procent maksymalnej liczby punk-
tów uzyskanych z LEP/L-DEP albo egzami-
nu w zakresie odpowiedniej specjalizacji
I lub II stopnia lub PES i dodatkowo Êred-
niej ocen uzyskanych w okresie studiów
lub dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej
w przypadkach okreÊlonych odpowiednio
w § 5 ust. 3 pkt 2 i 3.

3. Maksymalna liczba punktów w post´po-
waniu konkursowym:

1) za LEP/L-DEP uwzgl´dnia maksymalnà
liczb´ punktów za LEP/L-DEP okreÊlonà
w przepisach wydanych na podstawie
art. 15 ust. 5 ustawy;

2) z egzaminu specjalizacyjnego w zakre-
sie odpowiedniej specjalizacji I lub
II stopnia albo PES wynosi 200 punk-
tów, przy czym:

a) za ocen´ 3,0 otrzymuje si´ 116 punk-
tów,

b) za ocen´ 3,1—3,5 otrzymuje si´
128 punktów,

c) za ocen´ 3,6—3,9 otrzymuje si´
140 punktów,

d) za ocen´ 4,0 otrzymuje si´ 152 punkty,

e) za ocen´ 4,1—4,5 otrzymuje si´
164 punkty,

f) za ocen´ 4,6—4,9 otrzymuje si´
176 punktów,

g) za ocen´ 5,0 otrzymuje si´ 188 punk-
tów,

h) za ocen´ 5,0 z wyró˝nieniem otrzy-
muje si´ 200 punktów;

3) za Êrednià ocen uzyskanych w okresie
studiów wynosi 6 punktów;

4) z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi
15 punktów (3 pytania po 5 punktów).

4. W przypadku braku dokumentu potwier-
dzajàcego ocen´ za test stanowiàcy cz´Êç
sk∏adowà egzaminu specjalizacyjnego I lub
II stopnia — lekarzowi przyznaje si´
140 punktów za zaliczenie testu.

5. W przypadku braku dokumentu potwier-
dzajàcego uzyskanie oceny za egzamin
specjalizacyjny I lub II stopnia — lekarzowi
przyznaje si´ 140 punktów za posiadanie
I lub II stopnia specjalizacji.

6. Od wyniku post´powania kwalifikacyjne-
go lekarz mo˝e odwo∏aç si´ do ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia po-
st´powania kwalifikacyjnego.

7. Decyzja ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych dotyczàca odwo∏ania, o któ-
rym mowa w ust. 6, jest ostateczna.”;

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor Departamentu kieruje lekarza do od-
bywania specjalizacji w wybranej przez niego
jednostce organizacyjnej w ramach posiada-
nych przez nià wolnych miejsc szkoleniowych
w danej dziedzinie medycyny, po przedstawie-
niu przez niego dokumentu „Prawo wykony-
wania zawodu lekarza” albo „Prawo wykony-
wania zawodu lekarza dentysty” w terminie
nie d∏u˝szym ni˝ do dnia 15 kwietnia w przy-
padku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, lub
do dnia 15 listopada w przypadku, o którym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
rozporzàdzeniem zastosowanie majà prze-
pisy rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 paêdziernika 2005 r. w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z 2007 r. Nr 13,
poz. 85 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1050).”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
w z. T. Siemoniak
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