
Przepisy przejściowe zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. poz. 1991) 

 

Art.  39. 1. Farmaceuta, któremu przed dniem 1 maja 2016 r. minister właściwy do 

spraw zdrowia wydał decyzję o uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego 

farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji, w oparciu o 

przepisy wydane na podstawie art. 89 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), i który do dnia 1 maja 2016 r. nie przystąpił do 

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, zwanego dalej "PESF", albo po 

przystąpieniu do niego nie uzyskał wyniku pozytywnego z jego części albo całości, może 

przystąpić do PESF w danej dziedzinie, zgodnie z przepisami art. 107p-107z ustawy, o której 

mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Do sesji wiosennej, która odbywać się będzie w okresie od dnia 15 maja 2016 r. do 

dnia 30 czerwca 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3. Do sesji jesiennej, która odbywać się będzie w okresie od dnia 15 listopada 2016 r. 

do dnia 31 grudnia 2016 r., zgłoszenie do PESF składa się w terminie od dnia 15 maja do dnia 

31 lipca 2016 r. 

4. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o przystąpienie do PESF, 

pobrany z SMK. 

 

Art.  40. 1. Przewodniczący i członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 

powołanej do przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów 

działającej przed dniem 1 maja 2016 r. stają się, z dniem 1 maja 2016 r., odpowiednio 

przewodniczącym i członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, o których mowa w art. 

107s ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Testy, pytania i zadania egzaminacyjne PESF opracowane przed dniem 1 maja 2016 

r. uznaje się za opracowane i udostępniane w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa 

w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Regulamin porządkowy PESF obowiązujący w dniu 1 maja 2016 r. zachowuje 

ważność do dnia wejścia w życie nowego regulaminu porządkowego PESF. 

4. Zarządzenia dyrektora CEM dotyczące organizacji i przebiegu PESF obowiązujące 

w dniu 1 maja 2016 r. zachowują moc do dnia wydania nowych zarządzeń. 

 

Art.  41. 1. Farmaceuta, który na podstawie dotychczasowych przepisów rozpoczął 

szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie i nie uzyskał potwierdzenia zakończenia szkolenia 

specjalizacyjnego przez wojewodę, o którym mowa w art. 107o ust. 1 ustawy, o której mowa 

w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, albo ukończył szkolenie specjalizacyjne i nie 

został dopuszczony do PESF, może przystąpić do PESF w danej dziedzinie, w której rozpoczął 

albo ukończył szkolenie specjalizacyjne, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, o której mowa 

w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, składa do właściwego wojewody, 

wydrukowany z SMK, wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego 

zgodnie z programem specjalizacji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL - a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4) obywatelstwo (obywatelstwa); 
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5) adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 

6) dziedzinę, w której było realizowane szkolenie specjalizacyjne; 

7) nazwę i adres jednostki szkolącej, w której było odbywane szkolenie specjalizacyjne; 

8) stopień albo tytuł naukowy, imię i nazwisko kierownika specjalizacji; 

9) informacje o skróceniu albo przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się w postaci papierowej 

dokumentację, określoną w dotychczasowych przepisach. 

5. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, o której 

mowa w ust. 4, przekazuje ją właściwemu konsultantowi krajowemu i zwraca się o weryfikację, 

w terminie 14 dni od dnia jej przekazania, czy wnioskodawca odbył szkolenie specjalizacyjne 

zgodnie z jego programem. Konsultant krajowy przekazuje właściwemu wojewodzie 

rozstrzygnięcie i przekazuje zwrotnie dokumentację, która jest następnie przechowywana przez 

wojewodę zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu szkolenia 

specjalizacyjnego, właściwy konsultant krajowy wskazuje brakujące elementy. 

7. Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta krajowego: 

1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego; 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6, kieruje do zrealizowania brakującego elementu 

programu szkolenia specjalizacyjnego i przedłuża okres trwania szkolenia 

specjalizacyjnego na czas niezbędny do realizacji tego elementu. 

8. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 7, 

za pomocą SMK. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, wnioskodawca po zrealizowaniu 

brakującego elementu programu szkolenia specjalizacyjnego i potwierdzeniu tego przez 

kierownika specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego może wystąpić z wnioskiem o 

potwierdzenie przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Przepisy ust. 2-8 

stosuje się. 

 

Art.  42. 1. Do farmaceuty, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego i został dopuszczony do PESF przed dniem 1 maja 2016 r., ale do niego nie 

przystąpił albo, po przystąpieniu, nie uzyskał wyniku pozytywnego z części albo całości PESF, 

stosuje się odpowiednio art. 107p-107y ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepisu art. 107o ustawy, o której mowa w art. 6, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się. 

2. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o przystąpienie do PESF, 

pobrany z SMK. 

 

Art.  43. 1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, 

o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia, zwanym dalej "SMK", farmaceuta zakłada w celu dokonywania czynności 

w tym systemie. 

2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w art. 39, art. 41, art. 42 czynności 

za pomocą SMK jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja 

uprawnień tej osoby. 

3. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się przez: 

1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. 

o podpisie elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w 
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rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne lub 

2) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę aptekarską lub Naczelną Izbę Aptekarską 

tożsamości osoby, która konto założyła. 

4. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje właściwa miejscowo 

okręgowa izba aptekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie w stosunku do farmaceuty 

właściwej okręgowej izby aptekarskiej - Naczelna Izba Aptekarska. 

5. Przepisów art. 42 nie stosuje się do farmaceuty, który został zakwalifikowany do 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 1 maja 2016 r. i nie został dopuszczony 

do PESF. 

 

Art.  44. Przepisy art. 107z ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się w zakresie części PESF, złożonej po dniu 1 maja 2016 r. 
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