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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach  mających zastosowanie  

w ochronie zdrowia 

 

(druk nr 429) 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1535 i 1579)  

 

Art. 30. 

1. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem 

teleinformatycznym, którego zadaniem jest: 

1) gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca 

szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia; 

2) monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych; 

3) monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych; 

4) wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych; 

5) wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z 

dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu 

System Informatyczny Rezydentur. 

2. W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych są przetwarzane dane 

określone w przepisach wydanych na podstawie: 

1) art. 74 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; 

2) art. 14f ust. 1, art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1, art. 16p ust. 6 i art. 16x ust. 1-4 ustawy z 

dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

3) art. 107zc ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 

4) art. 30zb ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej; 

5) art. 10g ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym[.] 

<;> 
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<6) art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. ...).> 

2a. W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych są przetwarzane 

również dane, w zakresie wskazanym w: 

1) art. 7b, art. 14d, art. 14e, art. 16, art. 16c, art. 16e, art. 16f, art. 16j, art. 16l-16rb, art. 

16s, art. 16u, art. 16w, art. 18, art. 19f i art. 19g ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)  art. 30b-30j, art. 30l-30q, art. 30u-30za i art. 30zc-30zf ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

diagnostyce laboratoryjnej; 

3)  art. 107a, art. 107c-107i, art. 107k-107p, art. 107z-107zb i art. 107ze-107zg ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 

4)  art. 67, art. 71-73, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej; 

5)  art. 10b-10g ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

3. Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Monitorowania Kształcenia 

Pracowników Medycznych jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

4. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. 

5. Warunkiem dokonywania przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów 

czynności w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest 

założenie konta w tym systemie, uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła 

i weryfikacja uprawnień tej osoby określonych tymi przepisami. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994)  

 

Art. 152. 

<1.> Do osoby, która została dopuszczona do PESoz przed dniem wejścia w życie ustawy, ale 

do niego nie przystąpiła albo, po przystąpieniu, nie uzyskała wyniku pozytywnego 
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z części albo całości PESoz, stosuje się odpowiednio art. 49 ust. 5-9, 16 i 17 niniejszej 

ustawy. 

<2. Osoba, o której mowa w ust. 1, która uzyskała wynik pozytywny z części praktycznej 

PESoz, przystępuje wyłącznie do części teoretycznej PESFZ, pod warunkiem że od 

dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął okres dłuższy niż 3 lata.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w 

ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 65, 580, 

652, 832 i 1579)  

 

[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.] 

 

<Art. 44. 

Farmaceuta, który przed dniem 1 maja 2016 r. uzyskał pozytywny wynik z części 

praktycznej PESF, przystępuje wyłącznie do części teoretycznej tego egzaminu, pod 

warunkiem że od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął okres dłuższy niż 3 lata.> 

 


