Dnia 24 lipca 2020 r. ogłoszono ustawę z dnia 16 lipca 2020 r.o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg zmian
dotyczących studentów i absolwentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego.
Poniżej przytaczamy najważniejsze zmiany:
I.

Absolwenci

Programu

Anglojęzycznego

PUM,

którzy

nie

odbyli

stażu

podyplomowego, będą mogli spełnić wymagania krajów w których zamierzają
wykonywać zawód lekarza i uzyskać prawo wykonywania zawodu w związku z
możliwością uznania, w drodze decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia,
stażu podyplomowego za odbyty.
Art. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz niektórych innych ustaw:
1.

Osobom, które rozpoczęły studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim:
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 na kierunku lekarskim albo
lekarsko-dentystycznym, w języku innym niż język polski, i nie odbyły stażu podyplomowego,
minister właściwy do spraw zdrowia uznaje, w drodze decyzji, staż podyplomowy za odbyty:
1)

jeżeli osoby te w trakcie studiów odbyły co najmniej roczne szkolenie
praktyczne

odpowiadające

zakresowi

części

klinicznej

programu

stażu

podyplomowego w drodze porozumienia pomiędzy daną uczelnią i podmiotem
leczniczym w krajach, w których nie ma obowiązku odbycia stażu podyplomowego, a
zrealizowanie tego szkolenia jest warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu
lekarza lub lekarza dentysty w tym kraju, albo
2)

jeżeli osoby te ukończyły, po uzyskaniu tytułu zawodowego lekarza lub lekarza
dentysty, trwające 6 miesięcy szkolenie praktyczne odpowiadające zakresowi
części klinicznej programu stażu podyplomowego przeprowadzone w podmiocie
leczniczym udostępniającym uczelni medycznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i
567), jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia kształcenia przed- i
podyplomowego w zawodach medycznych.

2.

Lekarz lub lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, występuje z wnioskiem o wydanie
decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania tytułu zawodowego
lekarza lub lekarza dentysty. Jeżeli lekarz uzyskał tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, termin ten liczy się od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.

3.

Lekarz lub lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, występuje z wnioskiem o wydanie
decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia
praktycznego.

4.

Do wniosku, w przypadku szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lekarz albo lekarz dentysta
dołącza:
1)

zaświadczenie wydane przez podmiot, w którym odbył szkolenie praktyczne,
obejmujące informacje i dane dotyczące:
a) czasu realizacji szkolenia praktycznego i miejsca jego odbywania,
b) osoby, która dokonała końcowego zaliczenia szkolenia praktycznego - imię,
nazwisko i funkcja;

2)

dyplom potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarskim albo lekarskodentystycznym lub zaświadczenie o ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na
kierunku lekarskim albo lekarsko-dentystycznym;

3)
5.

program szkolenia, które odbył.

Do wniosku, w przypadku szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lekarz albo lekarz dentysta
dołącza:
1)

zaświadczenie wydane przez podmiot leczniczy, w którym odbył szkolenie praktyczne
oraz dokumenty obejmujące informacje i dane dotyczące:
a) czasu realizacji szkolenia praktycznego i miejsca jego odbywania,
b) osoby, która dokonała końcowego zaliczenia szkolenia praktycznego - imię,
nazwisko i funkcja;

2)

dyplom potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarskim albo lekarskodentystycznym lub zaświadczenie o ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na
kierunku lekarskim albo lekarsko-dentystycznym.

6.

Program szkolenia praktycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, na podstawie którego
następuje weryfikacja wniosku, o którym mowa w ust. 2, przygotowuje minister właściwy do
spraw

zdrowia

uwzględniając

odpowiednio

czas

trwania

klinicznych

części

stażu

podyplomowego. Program publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
7.

Osoby odbywające szkolenie praktyczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mogą brać udział w
udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód
medyczny właściwy ze względu na treści tego szkolenia.

8.

Za organizację szkolenia praktycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, odpowiada uczelnia
medyczna, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w której
osoba odbywająca szkolenie ukończyła studia na kierunku lekarskim albo lekarskodentystycznym.

9.

Szkolenie praktyczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odbyć nie później niż w terminie
2 lat od dnia uzyskania tytułu zawodowego lekarza albo lekarza dentysty. Jeżeli lekarz
albo lekarz dentysta uzyskał ten tytuł przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, termin ten
liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

10. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest równoważna ze spełnieniem wymogu odbycia stażu
podyplomowego niezbędnego w postępowaniu o uzyskanie prawa wykonywania zawodu
lekarza albo lekarza dentysty.

II.

Dla Studentów:

1. Terminy LEK i LDEK dyrektor CEM ogłasza co najmniej na 6 miesięcy przed
planowanym egzaminem.
2. Do LEK może przystąpić lekarz albo osoba, która ukończyła 10 semestrów z
sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim prowadzonym
przez uczelnię mającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązuje od 01 grudnia
2020 r.).
3. Do LDEK może przystąpić lekarz dentysta albo osoba, która ukończyła 8 semestrów z
pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym
prowadzonym przez uczelnię mającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązuje
od 01 grudnia 2020 r.).

