
Wprowadzenie europejskiego egzaminu w Polsce 
 
Nowe zasady egzaminowania adeptów urologii zostały wprowadzone jesienią 1998  
roku – po kilku latach starań i negocjacji, niestrudzenie podejmowanych przez 
ówczesnego prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego – prof. Andrzeja 
Borkowskiego oraz Jego następcę – prof. Andrzeja Borówkę.  
U podłoża decyzji o zmianie zasad i form egzaminowania leżało głębokie 
przeświadczenie o konieczności podniesienia poziomu egzaminu specjalizacyjnego w 
Polsce tak, aby stał się on wiarygodnym narzędziem sprawdzającym rzeczywisty 
poziom wyszkolenia adeptów urologii. Rozpoczęto zatem poszukiwania wiarygodnego, 
a przy tym sprawdzonego systemu egzaminacyjnego, którym to poszukiwaniom 
sprzyjała funkcja pełniona przez prof. Andrzeja Borkowskiego w European Association 
of Urology.  
Punktem zwrotnym okazała się rozmowa prezesa PTU z prof. Schröoderem,  
przeprowadzona w czerwcu 1995 roku, podczas której po raz pierwszy pojawił się 
pomysł skorzystania z bogatych doświadczeń European Board of Urology (EBU). 
Zrazu nie myślano nawet o tym, aby egzamin polski był tożsamy z egzaminem 
europejskim, jednakże dogłębna analiza zagadnienia pozwoliła dostrzec 
niezaprzeczalne korzyści mogące płynąć z połączenia obu egzaminów: polskiego i 
europejskiego. Po pierwsze, połączenie to dawało szansę na wykorzystanie gotowych 
już, przygotowanych z najwyższą starannością przez wybitnych specjalistów 
europejskich zarówno testów pisemnych, jak i pytań o charakterze problemowym, 
wykorzystywanych w trakcie egzaminów ustnych. Po wtóre, EBU dysponowało 
doskonale opracowanym, wystandaryzowanym systemem oceniania. Wreszcie, w 
przypadku pomyślnego złożenia tego egzaminu, kandydat polski miałby możliwość 
uzyskania nie tylko tytułu specjalisty urologa, ale również prestiżowego tytułu Fellow 
of European Bard of Urology (FEBU), honorowanego w krajach Wspólnoty 
Europejskiej, co w perspektywie wstąpienia Polski do UE wydawało się poważnym 
atutem. 
We wrześniu 1995 roku, w trakcie XXV Kongresu Naukowego PTU w Gdańsku, Walne 
Zgromadzenie Członków PTU opowiedziało się za wprowadzeniem zmian w systemie 
egzaminowania, wyposażając tym samym Zarząd Główny PTU w mandat do 
prowadzenia dalszych prac w omawianym zakresie. Warto w tym miejscu dodać, że 
stosowna uchwała została przyjęta jednogłośnie.   
Wobec takiego stanu rzeczy jeszcze w tym samym roku (22 grudnia) prof. Schröoder 
doprowadził do spotkania, w którym oprócz niego i prof. Andrzeja Borkowskiego wzięli 
udział: Rijen Nijman (chairman EBU Examination Committe), Philips van Kerrebroeck 
(EAU-EBU East-West Programme Coordinator) oraz Mijam Peil (Chief Executive EBU).  
Celem spotkania było określenie wstępnego harmonogramu działań, warunków 
współpracy między stroną polską a EBU, a także zasad przeprowadzania polskiej edycji 
egzaminu. Wynegocjowano między innymi zgodę EBU w następujących kwestiach: 
możliwość organizowania egzaminu w Polsce, przystępowania do niego przez 
kandydata nieposiadającego jeszcze specjalizacji (przypomnijmy, że w krajach 
Wspólnoty Europejskiej do egzaminu EBU przystępują kandydaci będący 
specjalistami), składania egzaminu w języku polskim, a także obniżenie 
obowiązujących opłat z 300 do 50 USD za jednego kandydata. Szczególne obawy ze 
strony EBU dotyczyły poziomu wiedzy Polaków, wynikające z faktu nieposiadania przez 
nich tytułu specjalisty, co – jak się spodziewano – mogłoby wpłynąć na obniżenie 



średniej oceny całej grupy zdających, w końcu jednak wzięto pod uwagę, że egzamin 
europejski miał być dla naszych kandydatów – po doprowadzeniu do końca stosownych 
uzgodnień między PTU, ówczesnym Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej a 
Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego – jednocześnie końcowym 
egzaminem specjalizacyjnym, zatem  przystano na dopuszczenie do egzaminu 
kandydata polskiego bez specjalizacji. Jednocześnie zarekomendowano Towarzystwu 
przeprowadzenie w Polsce In-Service Examination (obecnie In-Service Assessment), 
dzięki czemu adepci mogliby zaznajomić się z wprowadzaną (przyszłą) formą 
egzaminu, natomiast EBU zyskałoby wiedzę o faktycznym poziomie wyszkolenia grupy 
polskiej. Oprócz tego ustalono, że PTU podejmie kroki zmierzające do umożliwienia 
wzięcia udziału jak najszerszej reprezentacji Polski w dorocznym kursie 
przygotowawczym organizowanym w Rzymie (późniejszy kurs praski) oraz 
przeprowadzi podobne kursy na terenie kraju.  
W toku rozmów pojawiła się jeszcze kwestia konieczności przystąpienia Naczelnej Izby 
Lekarskiej do Międzynarodowej Unii Lekarzy Specjalistów (U.E.M.S. – Union 
Europeenne des Medecins Specjalistes), a następnie Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego do European Board of Urology. Pierwszy warunek został spełniony w 
roku 1996 dzięki zrozumieniu i staraniom ówczesnego prezesa Naczelnej Izby 
Lekarskiej – dr. Krzysztofa Madeja oraz prof. Wiesława W. Jędrzejczaka, 
odpowiedzialnego za współpracę zagraniczną w Izbie, drugi – w roku 1997. Delegatami 
PTU do EBU zostali prof. Andrzej Borówka oraz prof. Andrzej Sikorski. 
Konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych, opracowania nowego programu 
specjalizacji, a także umożliwienie osobom, które rozpoczęły specjalizację wcześniej 
zdawania egzaminu według „starego” trybu sprawiły, że w początkowym okresie, tj. w 
latach 1997-1998, kandydaci mieli wybór między dawnym a nowym egzaminem. 
W celu zapewnienia sprawnej organizacji kursów przygotowawczych i egzaminów oraz 
prowadzenia licznych spraw bieżących (np. kontakty między EBU a PTU, tłumaczenie 
testów, zabezpieczenie logistyczne i in.) Zarząd Główny PTU podjął uchwałę o 
powołaniu do życia Komisji Edukacji PTU, przemianowanej następnie na Komitet 
Edukacji PTU, a kierowanie jej pracami powierzył prof. Andrzejowi Borówce, 
konsultantowi krajowemu w dziedzinie urologii. 
Jak już wspomniano, organizatorami egzaminu specjalizacyjnego w zakresie urologii 
były: Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przy 
współudziale Polskiego Towarzystwa Urologicznego (a ściślej Komitetu Edukacji PTU) 
i European Bard of Urology. Od roku 2001 rolę CMKP przejęło Centrum Egzaminów 
Medycznych w Łodzi. Obecnie – nas skutek kolejnych zmian legislacyjnych – całkowitą 
odpowiedzialność za organizację egzaminu specjalizacyjnego w urologii ponosi Polskie 
Towarzystwo Urologiczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
Kopia listu dotyczącego warunków wprowadzenia egzaminu EBU w Polsce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


