Komunikat w sprawie ostatecznego terminu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla
lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zakończyli szkolenie specjalizacyjne przed dniem
1.02.2007 r.
Zasady odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz przeprowadzania Państwowego Egzaminu
Specjalizacyjnego (zwanego dalej „PES”) reguluje art. 16 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty oraz wydane z jego upoważnienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października
2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.).
Zgodnie § 36 ust. 3 zdanie ostatnie rozporządzenia, trzeci termin przystąpienia do PES musi
być wyznaczony nie później niż 36 miesięcy od daty potwierdzenia odbycia specjalizacji w karcie
szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji. Z unormowania tego wynika więc, iż
lekarz powinien złożyć egzamin w ciągu 36 miesięcy od daty zaliczenia szkolenia
specjalizacyjnego w karcie szkolenia. Ostateczny termin egzaminu powinien uwzględniać czas
trwania sesji. Lekarz powinien więc złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym najpóźniej w sesji, w
której przypadłby koniec ww. okresu.
Z kolei § 36 ust. 4 rozporządzenia stanowi, iż w razie trzeciego negatywnego wyniku PES
lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, lekarz może przystąpić do PES w czwartym
ostatecznym terminie, jeżeli Państwowa Komisja Egzaminacyjna uzna, że zaistniały okoliczności
uzasadniające dopuszczenie tego lekarza do PES. Czwarty ostateczny termin wyznacza się w
nieprzekraczalnym terminie 1 roku, licząc od terminu egzaminu wyznaczonego po raz trzeci.
Jednakże, należy wziąć pod uwagę, iż omawiana regulacja weszła w życie z dniem
1.02.2007 r. Wcześniej zaś nie przewidywano ograniczenia czasowego składania PES. Zgodnie z
zasadą nieretroaktywności, prawo nie może działać wstecz, zwłaszcza jeśli ogranicza prawa
obywatelskie. Stąd też w przypadku lekarzy, którzy zakończyli szkolenie specjalizacyjne przed datą
wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, wspomniany okres jest liczony od tej daty.
Podsumowując, mogliby oni przystąpić do PES najpóźniej do lutego 2010 r. Należy jednak
podkreślić, iż zgodnie z § 35 ust 1. rozporządzenia, PES odbywa się dwa razy w roku:
1) w sesji wiosennej - od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia;
2) w sesji jesiennej - od dnia 1 października do dnia 30 listopada.
Oznacza to, iż z formalnego punktu widzenia mogliby zadawać PES najpóźniej w sesji jesiennej
2009 r.
Rozporządzenie przewiduje jednak kolejny dodatkowy termin egzaminu. Lekarz może ubiegać się o
niego w sytuacji, gdy trzykrotnie uzyska wynik negatywny (wówczas termin ten jest dla niego 4.
możliwością podjęcia do PES) ewentualnie, gdy upłynie wspomniany termin 36 miesięcy, w
którym lekarz powinien zdać egzamin.
Na mocy § 36 ust. 4 rozporządzenia, powinien on być wyznaczony w ciągu roku od trzeciego
terminu. W sytuacji zaś upływu przepisowego okresu przeznaczonego na zdawanie egzaminu,
termin roczny powinien być liczony od ostatniej możliwej sesji egzaminacyjnej. W analizowanym
przypadku, z formalnego punktu wiedzenia, ostateczny termin może być więc wyznaczony w
sesji jesiennej 2010 r.
Zainteresowani lekarze, chcąc przystąpić do PES w tej sesji
egzaminacyjnej, powinni zwrócić się ze stosowanym podaniem do właściwej Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej o dopuszczenie do egzaminu. Podanie należy złożyć za pośrednictwem CEM.

