
W związku z licznymi kontrowersjami, dotyczącymi charakteru prawnego wyniku Państwowego 

Egzaminu Specjalizacyjnego, Centrum Egzaminów Medycznych wyjaśnia, iż wynik ten nie stanowi 

decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje 

więc od niego odwołanie na zasadach przewidzianych w tym Kodeksie. 

   
Stanowisko takie zostało zajęte przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w dwóch 

wyrokach stwierdził, iż:       

 

Jakkolwiek wynik Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego ma związek z 

indywidualnymi uprawnieniami skarżącej, to jednak nie nosi znamion decyzji 

administracyjnej, ani też nie jest aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej 

w rozumieniu art. 3 § 2 pkt. 4 Ppsa [ustawa z dnia 30.08.2002 r., Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. – dop. R.K.], tym 

bardziej, iż nie przysługuje od niego żaden tryb odwoławczy. 

 

Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.05.2008 r., VII 

SAB/WA 18/08 oraz z dnia 20.05.2008 r., VII SA/WA 407/08.  

 

Jeszcze dobitniej podkreślił tą tezę Naczelny Sąd Administracyjny, który w postanowieniu z dnia 

6.11.2007 r. (II OSK 1586/07), stwierdził: 

 

[…] ani wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, ani też pisma 

Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej […] nie są decyzjami 

administracyjnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Przede 

wszystkim należy zaznaczyć, iż zarówno ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty […], jak i wydane na podstawie wynikającego z ustawy 

upoważnienia rozporządzenie Ministra Zdrowia  dnia 20 października 2005 r. w sprawie 

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów […] nie przewidują przeprowadzenia procesu 

uzyskiwania specjalizacji w drodze postępowania administracyjnego zakończonego 

decyzją. 

[…] Państwowy Egzamin Specjalizacyjny przeprowadzany przez Państwową Komisję 

Egzaminacyjną jest więc jednym z etapów postępowania w sprawie o uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego otrzymanie tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny […]. 

Jeżeli zatem uzyskanie tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny nie następuje w 

formie decyzji administracyjnej, to tym bardziej charakteru takiego nie ma werdykt 

komisji egzaminacyjnej o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym lub nie, który 

warunkuje otrzymanie takiego tytułu. 

 

Sąd ten wskazał również, iż  

 

Wynik Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz czynności Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej […] nie są też innym aktem lub czynnością z zakresu administracji 

publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt. 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. […] 

Powoduje to, iż zarówno wynik egzaminu specjalizacyjnego w określonej dziedzinie 

medycyny, jak i ustalenie kryteriów oceniania na takim egzaminie nie są zaskarżalne do 

sądu administracyjnego.  

 

     W literaturze i judykaturze akcentuje się, że odwołanie przysługuje tylko od decyzji, nie jest 

więc dopuszczalne, gdy czynność organu administracji publicznej nie jest decyzją administracyjną 

(por. B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, wyd. 5, 

Warszawa 2003, s. 575–576; G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan: Kodeks postępowania 

administracyjnego, Komentarz, t. II, Kraków 2005, s. 229; A. Wróbel: Kodeks postępowania 

administracyjnego, Kraków 2004, s. 218; A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, op. cit., s. 773;  

wyrok NSA z dnia 16.11.2000 r., V SA 235/00 LEX nr 81351).  


