
Departament
Rozwoju Kadr Medycznych

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 634 98 58 
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www: www.gov.pl/zdrowie 

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmąóąąłąąń  

Warszawa, 12 lutego 2021 r.

RKLU.024.1.2021.GG

Pan 

Prof. dr hab. n. med. 

Krzysztof Kusza

Prezes PTAiIT

Szanowny Panie Profesorze,

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 grudnia 2021 r. dotyczące Certyfikatu PTAiIT 

potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2– 4 ustawy 

z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia 

funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1493) (dalej: ustawa), Departament Rozwoju Kadr Medycznych 

wyjaśnia co następuje.

Spełnienie warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy należy rozpatrywać 

w odniesieniu do konkretnego lekarza i nowego terminu na jaki został mu przełożony 

egzamin. Zatem przy ocenie, czy część egzaminu, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 

ustawy, nie odbyła się w terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie ma 

znaczenia, że innym lekarzom zdającym dany egzamin w tej samej sesji przeniesiono 

egzamin na termin przed dniem 31 października 2020 r., jeżeli danemu lekarzowi 

wyznaczono nowy termin egzaminu przypadający po dniu 31 października 2020 r. 

Podsumowując przy dokonywaniu oceny, czy dany lekarz spełnia warunek o którym 

mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy trzeba wziąć pod uwagę, czy zastępczy termin 

egzaminu wyznaczony konkretnemu lekarzowi, przypadał po dniu 31 października 

2020 r. Jeżeli dla danego lekarza został wyznaczony zastępczy termin egzaminu 

przypadający po dniu 31 października 2020 r. należy uznać, że spełnia on warunek, 

o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy, niezależnie od tego w jakich terminach 
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odbyły się egzaminy dla innych lekarzy biorących udział w tej samej sesji 

egzaminacyjnej.

W odpowiedzi na pytanie drugie zadane w piśmie do Dyrektora CEM z dnia 20 listopada 

2020 r. uprzejmie informuję, że wykaz dokumentów potwierdzających złożenie 

z wynikiem pozytywnym egzaminu zorganizowanego przez europejskie towarzystwo 

naukowe, równoważnego z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w całości został 

określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów 

organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych 

z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu 

dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2005) 

(dalej: rozporządzenie) i jest on wiążący dla CEM oraz dla Polskiego Towarzystwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy wydawaniu odpowiednich certyfikatów. Zatem 

w przypadku uzyskania potwierdzenia od europejskiego towarzystwa naukowego, że 

zaczęło posługiwać się innymi dokumentami przy potwierdzaniu złożenia danego 

egzaminu z wynikiem pozytywnym (bez wcześniejszego poinformowania o takiej 

praktyce), należałoby wystąpić do tego towarzystwa o wydanie dokumentów 

w poprzedniej formie, lekarzom, którzy złożyli już taki egzamin, jednocześnie informując 

Ministra Zdrowia o konieczności wprowadzenia zmian w rozporządzeniu. Trzeba mieć 

na względzie, że wyjaśnienie tej kwestii należy uznać za bardzo pilne, gdyż brak 

zgodności w dokumentach wydawanych przez europejskie towarzystwo naukowe 

i w dokumentach wskazanych w rozporządzeniu, uniemożliwia uzyskanie tytułu 

specjalisty przez lekarzy, którym wydano potwierdzenia złożenia egzaminu w nowej 

formie.

Z poważaniem 

Małgorzata Zadorożna 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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Do wiadomości:

1) Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
2) Rzecznik Praw Lekarza;
3) Adw. Patrycja Siedlecka;
4) Pani Katarzyna Marciniak.
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