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Pani 

Monika Potocka

Rzecznik Praw Lekarza

Okręgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie

rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani wystąpienie przesłane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Zdrowia 

w dniu 12 marca 2021 r., Departament Rozwoju Kadr Medycznych prosi o przyjęcie 

następujących wyjaśnień.

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady przydzielania miejsc szkoleniowych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Mówią o tym przepisy art. 16c ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z późn. zm.).

Lekarz przystępujący do postępowanie kwalifikacyjnego po 1 stycznia 2022 r. będzie 

mógł we wniosku o szkolenie specjalizacyjne w SMK wskazać kilka dziedzin medycyny 

(nie więcej niż 15 wariantów wyboru), w których chciałby realizować szkolenie 

specjalizacyjne. Miejsca będą przyznawane według listy rankingowej, czyli w zależności 

od wyników LEK/LDEK. W związku z tym może się zdarzyć, że lekarzowi zostanie 

przydzielone miejsce szkoleniowe w dziedzinie medycyny, którą wskazał jako drugi lub 
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trzeci wybór. Jeżeli lekarz nie zdecyduje się na wskazaną przez system dziedzinę 

medycyny i nie potwierdzi za pomocą SMK przyjęcia wskazanego miejsca w danej 

dziedzinie w danym województwie oraz określonego trybu szkolenia specjalizacyjnego 

może wziąć udział w dodatkowym postępowaniu.   

Jeżeli chodzi o ilość miejsc szkoleniowych w trybie rezydenckim w danym postępowaniu 

kwalifikacyjnym w danej dziedzinie medycyny to jest ona niezmienna.

Oznacza to, że jeżeli Minister Zdrowia w postępowaniu kwalifikacyjnym przyzna 

np. 50 miejsc w trybie rezydentury w dziedzinie geriatrii i w pierwszej turze 5 lekarzy 

potwierdzi przyjęcie wskazanego za pomocą SMK miejsca szkoleniowego, to pozostałe 

45 miejsc przyznanych w trybie rezydenckim w dziedzinie geriatrii pozostaje do 

rozdzielenia w drugiej turze postępowania. Niewykorzystane miejsca szkoleniowe 

w trybie rezydenckim w pierwszej turze w dziedzinie geriatrii nie zostaną zamienione na 

miejsca rezydenckie w innej dziedzinie medycyny.

Natomiast wszystkie pozostałe wolne miejsca szkoleniowe będą przydzielane przez 

wojewodę w trybie pozarezydenckim.

Z poważaniem 

Małgorzata Zadorożna 

Dyrektor 
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