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DLA LEKARZY NIEPOSIADAJĄCYCH SPECJALIZACJI  I  LUB II  STOPNIA  

LUB  TYTUŁU SPECJALIZSTY W ODPOWIEDNIEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY 

 

                                        Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego 

                 Przebieg szkolenia  

      Czas trwania  
Rzeczywisty czas 

odbycia stażu 

(data) 

Liczba 
tygodni  

Liczba 

dni 

roboczych 

1. 

I rok 
Staż podstawowy w zakresie psychiatrii 

Oddział psychiatryczny (kliniczny) 

dorosłych 

   15      75  

2. 
Staż podstawowy w zakresie psychiatrii 

(cd.) Oddział psychiatryczny ogólny 

(kliniczny lub szpitalny) dorosłych 

     27      135  

3. 

II rok 
Staż kierunkowy w zakresie neurologii 

Oddział neurologiczny (kliniczny, 

szpitalny) 

       8       40  

4. 

Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii 

dzieci i młodzieży 
Oddział lub poradnia lub oddział dzienny 

psychiatrii dzieci i młodzieży 

      8       40  

5. 
Staż podstawowy w zakresie psychiatrii 
(cd.) 

Ogólny oddział psychiatryczny (szpitalny)  
      26      130  

6. 

III rok 

Staż kierunkowy w zakresie zaburzeń 

nerwicowych i psychoterapii 
Oddział (lub poradnia lub oddział dzienny) 

nerwic 

       12      60  

7. 
Staż podstawowy w zakresie psychiatrii 

(cd.) Oddział psychiatryczny ogólny 

(kliniczny lub szpitalny) dorosłych 

     32     160  

8. 

IV rok 
Staż kierunkowy w zakresie leczenia 

uzależnień Ośrodek (oddział) leczenia 

uzależnień 

     8      40  

9. 
Staż podstawowy w zakresie psychiatrii 

(cd.) Oddział psychiatryczny ogólny 

(kliniczny lub szpitalny) dorosłych 

     34       170  

10. 
V rok 

Staż podstawowy w zakresie psychiatrii 
(cd.) 

    42      210  

11. 
Kursy specjalizacyjne 
 

8 tygodni   

i 1 dzień 
   41  

12. Urlopy wypoczynkowe   26     130  

13. Dni ustawowo wolne od pracy   13      65  

14. Samokształcenie     2        10 *dodatkowo 

 

* (6 dni w każdym roku specjalizacji, przeznaczone na udział w konferencjach kursach 
naukowych i doskonalących i innych szkoleniach w danej dziedzinie specjalizacji do wyboru 
lekarza) 
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L.p. Kursy specjalizacyjne Czas trwania kursu: Rzeczywisty 

czas 

odbycia 

kursu /data/ 

1 „Wprowadzenie do specjalizacji w 

dziedzinie 

psychiatrii” 

 

5 dni (40 godzin 
dydaktycznych). 

 

 

2 „Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-
psychiatryczne” 

 

10 dni (80 godzin 

dydaktycznych: 40 godzin 

wykładów i 40 godzin 

ćwiczeń).  

 

 

3 „Psychogeriatria” 

 

5 dni (40 godzin 

dydaktycznych) 

 

4 „Wprowadzenie do psychoterapii” 

 

5 dni (40 godzin 
dydaktycznych). 

 

 

5 „Ratownictwo medyczne” 

 

5 dni (40 godzin 
dydaktycznych). 

 

 

6 „Zdrowie publiczne” 

 

5 dni (40 godzin 

dydaktycznych). 

 

 

7 „Prawo medyczne” 3 dni (24 godziny 

dydaktyczne). 
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                           OBOWIĄZKOWE 
 

1. Wykaz zabiegów i opinii oraz procedur medycznych, 

które lekarz ma obowiązek wykonać: 

 

Liczba zabiegów,  opinii 

procedur 

a) co najmniej 20 ocen za pomocą nie mniej niż 3 różnych 

standaryzowanych skal klinicznych (np. PANSS, HDRS, 

MADRS, CGI, MMSE itp.); 

 

 

b) współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu co 

najmniej 3 zabiegów elektrowstrząsowych; 

 

 

c) współudział w przygotowaniu co najmniej: 

20 opinii w sprawie zasadności przyjęcia bez zgody do 

szpitala psychiatrycznego 

 

 

d) współudział w przygotowaniu co najmniej: 

5 opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach karnych 

 

 

e) współudział w przygotowaniu co najmniej: 

3 opinie sądowo-psychiatryczne w sprawach cywilnych; 

 

 

f) współudział w co najmniej 20 konsultacjach 

psychiatrycznych dla innych lekarzy. 

 

 

2. Dyżury medyczne lekarz pełni w wymiarze przeciętnie 10 

godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie 

zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w 

maksymalnym czasie pracy  

dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. 

w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur 

medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

Potwierdzone przez kierownika jednostki szkolącej. 

 

 

3. Certyfikaty uczestnictwa w posiedzeniach, konferencjach, 

sympozjach naukowych regionalnych lub krajowych oraz w 

innych kursach zawodowych; 

 

 

4. Przygotowanie publikacji w czasopiśmie 

recenzowanym lub pracy poglądowej 

 

 

 

 

DODATKOWO: 

Potwierdzone członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (zaświadczenie), lub innym 

towarzystwie naukowym, nie mające wpływu na ocenę merytoryczną przy potwierdzeniu zrealizowania 

szkolenia specjalizacyjnego.  

 
 


