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Art. 19. 1. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą 
prowadzić:
1) podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, 
specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu 
węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń 
zdrowotnych;
2) inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia 
podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 
medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i 
badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-
rozwojowe;
3) inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy 
dentystów, zwane dalej „organizatorami kształcenia”.
2. Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:
1) posiadanie planu kształcenia realizowanego w określonym czasie 
zawierającego w szczególności:
a) cel (cele) kształcenia,
b) przedmiot i zakres kształcenia, zgodny z aktualną wiedzą medyczną,
c) formę (formy) kształcenia,
d) wymagane kwalifikacje uczestników,
e) sposób (sposoby) weryfikacji wyników kształcenia,
f) sposób potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia;
2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego 
rodzaju kształcenia;
3) zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazy 
dydaktycznej, w tym dla szkolenia praktycznego;
4) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, 
uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny;
5) zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres 
kształcenia przez uprawnione podmioty i osoby posiadające uprawnienia oraz 
właściwe kwalifikacje do ich wykonywania.

3. Spełnienie warunków prowadzenia kształcenia określonych w ust. 2 przez 
podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza okręgowa rada lekarska 
właściwa ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia lub Naczelna Rada 
Lekarska w odniesieniu do okręgowej izby lekarskiej będącej organizatorem 
kształcenia oraz organizatora kształcenia zamierzającego prowadzić 
kształcenie na terenie całego kraju.
Art. 19a. Kształcenie podyplomowe wykonywane przez przedsiębiorcę jest 
działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i 
Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 116, poz. 732).



Art. 19b. 1. Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność w 
zakresie kształcenia podyplomowego przedstawia dane potwierdzające 
spełnienie warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2, oraz składa do 
właściwej rady lekarskiej wniosek o wpis do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego 
dalej „rejestrem”, zawierający dane, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1-6.
2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów są kompletne i zgodne z 
prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie 
kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów - określone w ustawie 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.”.
3. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) nazwę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze 
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
3a. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru 
wnioskodawcy, w tym będącego przedsiębiorcą, oraz wydać zaświadczenie o 
tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz 
z oświadczeniem.
3b. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w 
ust. 3a, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, 
wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o 
tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy 
organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później 
niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu 
uzupełnienia wniosku o wpis.
4. Wpis do rejestru, z wyjątkiem rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę 
Lekarską, podlega opłacie.
5. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okręgowej izby 
lekarskiej, która dokonała wpisu do rejestru.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 
Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu do 
rejestru, wzory dokumentów: wniosku o wpis do rejestru, informacji o formie 
kształcenia, zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz sposób prowadzenia 
rejestru, mając na względzie konieczność ujednolicenia dokumentacji 
dotyczącej prowadzenia kształcenia podyplomowego;
2) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, z uwzględnieniem kosztów 



związanych z postępowaniem w sprawie wpisu i zmian wpisu oraz związanych 
z prowadzeniem przez organ prowadzący rejestr kontroli prowadzenia 
kształcenia przez organizatora kształcenia.
Art. 19c. 1. Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada lekarska 
właściwa dla siedziby organizatora prowadzenia kształcenia, a w przypadku 
okręgowej izby lekarskiej będącej organizatorem kształcenia Naczelna Rada 
Lekarska.
1a. Organizator kształcenia obowiązany jest przekazać informację, o której 
mowa w ust. 5, również okręgowej radzie lekarskiej właściwej dla miejsca 
prowadzenia kształcenia, jeśli zamierza prowadzić kształcenie na terenie 
nieobjętym działaniem organu prowadzącego rejestr.
2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
3. Do rejestru wpisuje się następujące dane:
1) numer wpisu organizatora kształcenia do rejestru;
2) nazwę organizatora kształcenia;
3) miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres organizatora kształcenia;
4) formę organizacyjno-prawną organizatora kształcenia;
5) określenie przedmiotu, zakresu i form kształcenia podyplomowego;
6) początek i koniec okresu planowanego prowadzenia kształcenia 
podyplomowego;
7) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności 
gospodarczej - w przypadku przedsiębiorcy;
8) numer i datę uchwały o wpisie do rejestru;
9) numer i datę uchwały o zmianie wpisu do rejestru;
10) numer i datę wystawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru;
11) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 19e;
12) dane, o których mowa w art. 19c ust. 5 pkt 1-6;
13) datę i numer uchwały o wykreśleniu z rejestru.
4. Organizator kształcenia wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać 
organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych, o których mowa w 
ust. 3 pkt 2-7 oraz w ust. 5 pkt 1-6, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
5. Organizator kształcenia wpisany do rejestru jest obowiązany do 
przekazania organowi prowadzącemu rejestr, nie później niż na 30 dni przed 
rozpoczęciem szkolenia, następujących informacji dotyczących określonej 
formy szkolenia:
1) przedmiotu i szczegółowego programu kształcenia podyplomowego;
2) terminu rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego;
3) miejsca i adresu kształcenia podyplomowego;
4) regulaminu kształcenia podyplomowego zawierającego w szczególności:
a) sposób i tryb kształcenia,
b) zasady i tryb naboru uczestników,
c) uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu,
d) szczegółowy sposób weryfikacji wyników kształcenia,
e) wysokość opłaty za udział w kształceniu;



5) szczegółowych danych dotyczących kwalifikacji wykładowców i innych osób 
prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne;
6) szczegółowych danych dotyczących kwalifikacji kierownika naukowego 
kształcenia;
7) wzoru dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia.
Art. 19d. 1. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do 
rejestru, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania 
działalności objętej wpisem;
2) organizatora kształcenia wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 4 
lub 5 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
3) wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2.
2. Wpis organizatora kształcenia do rejestru podlega wykreśleniu w 
przypadku:
1) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 19b ust. 2, niezgodnego ze 
stanem faktycznym;
2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego organizatorowi 
kształcenia wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
3) likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizatora kształcenia;
4) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności 
objętej wpisem;
5) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 19e 
ust. 11 pkt 2;
6) złożenia przez tego organizatora kształcenia wniosku o wykreślenie z 
rejestru.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 5, wykreślenie z 
rejestru następuje po uprzednim podjęciu uchwały o zakazie wykonywania 
działalności objętej wpisem do rejestru przez organ prowadzący rejestr.
4. Organizator kształcenia, którego wykreślono z rejestru, na podstawie ust. 2 
pkt 1, 4 lub 5, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż 
po upływie 3 lat od dnia podjęcia uchwały o wykreśleniu z rejestru.
5. Do uchwał okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w 
sprawie wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się 
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji 
administracyjnych.
Art. 19e. 1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli 
organizatorów kształcenia w zakresie:
1) zgodności ze stanem faktycznym informacji, o których mowa w art. 19c 
ust. 5;
2) spełniania warunków określonych w art. 19 ust. 2;
3) prawidłowości prowadzonej dokumentacji przebiegu kształcenia;
4) zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia.
2. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ 
prowadzący rejestr do wykonywania czynności kontrolnych.



3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności kontrolne, za 
okazaniem upoważnienia, mają prawo:
1) wstępu do pomieszczeń dydaktycznych;
2) udziału w zajęciach w charakterze obserwatora;
3) wglądu do prowadzonej przez organizatora kształcenia dokumentacji 
przebiegu kształcenia;
4) żądania od organizatora kształcenia ustnych i pisemnych wyjaśnień;
5) badania opinii uczestników kształcenia i kadry dydaktycznej.
4. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który 
powinien zawierać:
1) nazwę i adres siedziby organizatora kształcenia;
2) miejsce odbywania kształcenia;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) imiona i nazwiska osób wykonujących te czynności;
5) opis stanu faktycznego;
6) stwierdzone nieprawidłowości;
7) wnioski osób wykonujących czynności kontrolne;
8) datę i miejsce sporządzenia protokołu;
9) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania 
protokołu przez organizatora kształcenia oraz o przyczynie tej odmowy.
5. Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz organizator 
kształcenia.
6. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, organizator 
kształcenia zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w 
trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności 
kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.
7. Odmowa podpisania protokołu przez organizatora kształcenia nie stanowi 
przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności 
kontrolne.
8. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się organizatorowi kształcenia.
9. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane do zachowania w 
tajemnicy informacji na temat organizacji i prowadzenia kształcenia 
podyplomowego oraz wyników prowadzonego postępowania.
10. Organizator kształcenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, 
ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności 
kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.
11. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:
1) wykreśla organizatora kształcenia z rejestru - w przypadku stwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 19d ust. 2 pkt 1, 4 lub 5;
2) w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje organizatorowi 
kształcenia zalecenia pokontrolne, mające na celu usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości, i określa termin ich wykonania.


