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Szanowny Panie

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 4 kwietnia 2020 r. przesłanego drogą elektroniczną 

do Ministerstwa Zdrowia, dotyczącego odwołania egzaminu specjalizacyjnego 

z psychologii klinicznej, Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki uprzejmie 

przekazuje poniższą informację w sprawie.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną ustawą z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprawiono także zmiany 

do ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786 i 2194) dające 

możliwość przesunięcia terminów rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na 

szkolenie specjalizacyjne oraz terminów składania wniosków na te postępowania, 

składania wniosków na PESoz w danej dziedzinie ochrony zdrowia (w tym w psychologii 

klinicznej), przeprowadzenia tych egzaminów, a także terminów rozpoczęcia szkolenia 

specjalizacyjnego. 
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W odniesieniu do PESoz w danej dziedzinie ochrony zdrowia, informujemy, iż przepisy 

ustawy pozwalają Ministrowi Zdrowia w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi 

okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział 

w PESoz, odwołać w całości lub w części PESoz w danej dziedzinie. Odwołując PESoz 

Minister Zdrowia wydłuża czas trwania sesji egzaminacyjnej, w której miał się odbyć 

odwołany egzamin, jednorazowo o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku 

nieustania okoliczności będących podstawą przedłużenia sesji egzaminacyjnej w czasie, 

o który została przedłużona dana sesja, Minister Zdrowia może powtórnie przedłużyć 

czas trwania danej sesji egzaminacyjnej o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Jednocześnie informujemy, iż mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną 

sesja egzaminacyjna zostanie wydłużona i w razie zmiany terminów, będziemy 

informować Państwa w osobnych komunikatach zamieszczonych na stronach 

internetowych Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale 

Komunikaty - komunikaty dla innych zawodów medycznych. Zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o bieżące śledzenie komunikatów na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem, 

Małgorzata Zadorożna 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

Bernadetta Izydorczyk – Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej.
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